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На основу члана 34. став 2. и члана 35. став 1. 

и 9. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 
72/2009, 13/16 и 30/16) и члана 17. Закона о библиотечкој-
информационој делатности („Службени гласник РС“, 
52/11) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине 
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, бр. 9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
20. септембра 2017. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИМЕНОВАЊУ	ДИРЕКТОРА	НАРОДНЕ	
БИБЛИОТЕКЕ	„ДР	ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	

ИНЂИЈА

I
Бранислава Танасић, специјалиста струковни 

васпитач, именује се за директора Народне библиотеке 
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија на мандатни период од 
четири године, почев од 21. септембра 2017. године.

II
Права и обавезе директора биће уређене Уговором 

о раду закљученим између Управног одбора Народне 
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија и директора 
за период на који се иста именује.

III
Ово Решење, након добијене сагласности од 

директора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска 
Митровица - која обавља матичне функције за Народну 
библиотеку, објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-234/2017-I
Дана:	20.	септембра	2017.	године
Инђија

Председник,
Милан	Предојевић,	с.р.

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

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-559/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 169.702,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:

- 52/49 трошкове хранарине за април 2017. год., у износу 
од:                 169.702,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.



Број 22, страна број  1243                            Службени лист општине Инђија                             Петак 13. октобар 2017.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-650/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Дунав“ Нови 
Сланкамен бр. 40-56/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.570,28 дин. ФК „Дунав“ Нови 
Сланкамен на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-138/2017-II за:

- 52/98 трошкове потрошње електричне енергије, у 
износу од:                  10.570,28 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК 
„Дунав“ Нови Сланкамен, у Управи за трезор број 
840-18163763-44.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-651/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Дунав“ Нови 
Сланкамен бр. 40-56/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 72.000,00 дин. ФК „Дунав“ Нови 
Сланкамен на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-138/2017-II за:

- 52/96 трошкови хранарине за март 2017. год., у износу 
од:                   72.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК 
„Дунав“ Нови Сланкамен, у Управи за трезор број 
840-18163763-44.

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-654/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 57.532,00 дин. Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II, за:

- 52/18 судијски трошкови, трошкови делегата и других 
службених лица на утакмици, у износу од:  
                  57.532,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ЖРК 
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број рачуна 
840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-657/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 22.500,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програмаза 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/8 котизације, таксе и чланарине, у износу од:        
                  22.500,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-18404763-82.

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-660/2017-II
Дана:	01.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 125.000,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 трошкове судија, делегата и других службених 
лица на утакмици, у износу од:		 												125.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун Фудбалског клуба „Инђија“ Инђија, број 
840-18404763-82.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1033
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-661/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.845,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програмаза 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 судијски трошкови, трошкови делегата и других 
службених лица на утакмици, у износу од: 5.845,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1034
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-662/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.170,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програмаза 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 судијски трошкови, трошкови делегата и других 
службених лица на утакмици, у износу од: 11.170,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1035
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-673/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.500,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:     6.500,00 дин.  

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1036
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-674/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:        5.600,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1037
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-676/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 45.000,00 дин. Одбојкашког клуба 
„Инђија“ на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-366/2017-II за:

- 52/162 лиценце, у износу од:                    45.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1038
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-682/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 343.916,67 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/56 трошкови зарада запослених за мај 2017., у 
износу од:                343.916,67 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1039
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-683/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребабалансу 
буџета општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 7.962,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/59 трошкове накнаде за превоз радника за мај 2017., 
у износу од:       7.962,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1040
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-684/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија “ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Железничар“ 
Инђија бр. 40-67/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 176.700,00 дин. ФК „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-136/2017-II за:

- 52/131 трошкови хранарине за јун 2017. год., у износу 
од:                  176.700,00 дин. 

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК 
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18164763-51.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1041
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-686/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Слога“ 
Марадик бр. 40-75/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 54.000,00 дин. ФК „Слога“ 
Марадик, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-131/2017-II, за:

- 52/120 трошкови хранарине за јун 2017. год., у износу 
од:                    54.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Слога“ Марадик, у Управи за трезор број 
840-19864763-20.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1042
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-688/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-61/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 53 – Дотације невладиним организацијама –
превоз спортиста, одобравају се средства у износу од 
1.434.267,12 дин. Савезу спортова општине Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-91/2017-II за:

- 53 превоз спортиста, у износу од:          1.434.267,12 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1043
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-694/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-44/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 13.000,00 дин. Куглашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-115/2017-II за:

- 52/68 регистрација клуба и играча, у износу од:        
                  13.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куглашког куба 
„Железничар“ у Управи за трезор број 840-18865763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1044
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-697/2017-II
Дана:	28.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија “ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – 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 бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:   5.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1045
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-698/2017-II
Дана:	28.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:        5.600,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1046
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-699/2017-II
Дана:	14.06.2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.753,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 судијски трошкови, трошкови делегата и других 
службених лица на утакмици, у износу од:   6.753,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1047
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-700/2017-II
Дана:	22.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.000,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:

- 52/50 административни трошкови за мај 2017. год., у 
износу од:       5.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1048
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-701/2017-II
Дана:	22.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама –
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 60.750,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:

- 52/52 трошкове коришћења спортске хале за мај 2017. 
год., у износу од:                 60.750,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1049
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-703/2017-II
Дана:	28.	јун	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 76.300,00 дин. Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II, за:

- 52/17 трошкови коришћења спортске хале за мај 2017. 
год., у износу од:                 76.300,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број рачуна 840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1050
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-704/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 297.600,00 Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II, за:

- 52/12 трошкови хранарине за мај 2017. год., у износу 
од:                  297.600,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског рукометног клуба „Железничар“ Инђија, број 
840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1051
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-710/2017-II
Дана:	16.	јун	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 70.750,00 дин. Мушком рукометном 
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-105/2017-II, за:

- 52/25 трошкове коришћења спортске хале за мај 2017. 
год., у износу од:                 70.750,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Мушког 
рукометног клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, 
број рачуна 840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1052
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-711/2017-II
Дана:	16.	јун	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 273.000,00 дин. Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање Годишњег програма за 
2017. год. бр. 40-105/2017-II, за:

- 52/21 трошкове хранарине за мај 2017. год., у износу 
од:                   273.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Мушког 
рукометног клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, 
број рачуна 840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1053
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-712/2017-II
Дана:	16.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 31.050,00 дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/47 трошкови коришћења спортске хале за мај 2017. 
год., у износу од:                 31.050,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1054
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-718/2017-II
Дана:	16.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију „Општинском 
фудбалском савезу Инђија“ бр. 40-52/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017.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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.000,00 дин. Општинском 
фудбалском савезу Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-119/2017-II за:

- 52/72 трошкове хранарине за мај 2017. год., у износу 
од:        9.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Општинског 
фудбалског савеза Инђија“ у Управи за трезор број 
840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1055
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-719/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Бициклистичком 
клубу „МТБ дружина“ Инђија бр. 40-54/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, 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 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 10.000,00 Бициклистичком клубу „МТБ 
дружина“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-142/2017-II, 
за:

- 52/135 текуће поправке и одржавање, у износу од:      
                  10.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Бициклистичког 
клуба „МТБ дружина“ Инђија, у Управи за трезор број 
840-19511763-71.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1056
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-729/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.000,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:

- 52/50 административни трошкови за јун 2017. год., у 
износу од:       5.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1057
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-730/2017-II
Дана:	16.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 169.702,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:

- 52/49 трошкове хранарине за јун 2017. год., у износу 
од:                 169.702,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1058
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-735/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу стрелаца 
„Јединица“ из Инђије бр. 40-62/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 90.000,00 Клубу стрелаца „Јединица“ Инђија, 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
Годишњег програма за 2017. год. бр. 40-143/2017-II, за:

- 52/175 котизације, таксе и чланарине, у износу од:   
                  90.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба стрелаца 
„Јединица“ Инђија, број 840-22611763-43.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1059
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-739/2017-II
Дана:	21.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Кошаркашког клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија 
бр. 40-79/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 49.850,00 дин. Кошаркашког клуба 
„Железничар Стар баскет“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-148/2017-II за:

- 52/151 трошкове коришћења спортске хале за мај 2017. 
год., у износу од:                 49.850,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија Управи за 
трезор број 840-21626763-35.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1060
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-742/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“ 
Бешка бр. 40-53/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 180.000,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-145/2017-II за:

- 52/107 хранарина за мај 2017. год., у износу од:        
                180.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“ 
Бешка, у Управи за трезор број 840-18108763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1061
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-744/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.000,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/6 стипендије спортистима за јануар 2017. год., у 
износу од:                  20.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1062
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-745/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.000,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/6 стипендије спортистима за март 2017. год., у 
износу од:                  20.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1063
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-746/2017-II
Дана:	14.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 358.761,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/5 хранарина за мај 2017. год., у износу од:         
                385.761,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 22, страна број  1261                            Службени лист општине Инђија                             Петак 13. октобар 2017.

1064
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-747/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.000,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/6 стипендије спортистима за фебруар 2017. год., у 
износу од:                  20.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија , број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1065
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-748/2017-II
Дана:	14.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 217.139,51 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програмаза 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/7 трошкови зарада за април 2017. год., у износу од:     
                217.139,51 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1066
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-753/2017-II
Дана:	19.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Решења о одобравању 
Годишњег програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Савезу спортова општине Инђија 
бр. 40-60/2017-III („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 155.000,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/55 хранарина за март 2017. год., у износу од:     
                155.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1067
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-754/2017-II
Дана:	19.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Решења о одобравању 
Годишњег програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Савезу спортова општине Инђија 
бр. 40-60/2017-III („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.517,85 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/58 трошкови фиксног телефона за мај 2017., у 
износу од:        6.517,85 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1068
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-755/2017-II
Дана:	19.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија “ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију „Савезу 
за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ 
бр. 40-57/2017-III („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 3.335,73 дин. „Савезу за спорт и 
рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-135/2017-II за:

- 52/145 трошкове фикс. телефона за мај 2017. год., у 
износу од:       1.830,26 дин.
- 52/146 трошкове ел.енергије за мај 2017. год., у износу 
од:          1.505,47 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савеза за 
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија у 
Управи за трезор број 840-19080763-61.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1069
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-757/2017-II
Дана:	16.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2017. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 13/17) и Решења о одобравању 
Годишњег програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Савезу спортова општине Инђија 
бр. 40-60/2017-III („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 106.650,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/65 осигурање спортиста и лекарски прегледи 
спортиста, у износу од:		 	 												106.650,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1070
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-758/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. година и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.200,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:         11.200,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1071
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-760/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) 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 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Општинском 
фудбалском савезу Инђија бр. 40-52/2017-III („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 4.269,10 дин. Општинском 
фудбалском савезу Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-119/2017-II за:

- 52/75 трошкове фиксног телефона и интернета за мај 
2017. год., у износу од:      4.269,10 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Општинског 
фудбалског савеза Инђија у Управи за трезор број 
840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1072
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-763/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.064,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програмаза 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 судијски трошкови, трошкови делегата и других 
службених лица на утакмици, у износу од: 5.064,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1073
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-766/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Женском 
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-49/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 83.600,00 дин. Женском 
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-106/2017-II, за:

- 52/80 трошковe коришћења спортске хале за мај 2017. 
год., у износу од:                83.600,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
одбојкашког клуба „Младост“ Инђија у Управи за 
трезор, број 840-19689763-56.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1074
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-767/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 17.000,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:			17.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1075
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-770/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 16.000,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:   16.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1076
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-771/2017-II
Дана:	29.	јун	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 125.000,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 трошкове судија, делегата и других службених 
лица на утакмици, у износу од:              125.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун Фудбалског клуба „Инђија“ Инђија, број 
840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1077
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-777/2017-II
Дана:	29.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 4.827,64 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/60 трошкови електирчне енергије за мај 2017., у 
износу од:       4.827,64 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1078
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-778/2017-II
Дана:	29.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 155.000,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/55 хранарина за април 2017. год., у износу од:    
                155.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1079
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-779/2017-II
Дана:	29.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 83.700,00 дин. Одбојкашког 
клуба „Инђија“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-366/2017-II 
и Анекса I Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-675/2017-II за:

- 52/159 хранранина за мај 2017. год., у износу од:      
                  83.700,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1080
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-782/2017-II
Дана:	23.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 100.000,00 дин. Одбојкашког 
клуба „Инђија“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-366/2017-II 
и Анекса I Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-675/2017-II за:

- 52/160 трошкови по уговорима о стручном ангажовању 
спортских стручњака и стручњака у спорту (рад ван 
радног односа) у износу од:                   100.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1081
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-787/2017-II
Дана:	03.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:        5.600,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1082
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-794/2017-II
Дана:	07.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 18.000,00 дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/40 трошкови хранарине за април 2017., у износу 
од:                      18.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1083
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-799/2017-II
Дана:	07.	јул	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 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, 103/15 
и 99/16) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 100.000,00 дин. Женском 
рукометном клубу „Железничар“ Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017.год. бр. 40-85/2017-II и Анекса 1 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-293/2017-II, за:

- 52/15 котизације, таксе и чланарине, у износу од:        
                100.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број рачуна 840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1084
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-800/2017-II
Дана:	07.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 59.610,00 дин. Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II и Анекса 1 Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-293/2017-II, за:

- 52/18 судијски трошкови, трошкови делегата и других 
службених лица на утакмици, у износу од:   
                  59.610,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ЖРК 
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број рачуна 
840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1085
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-803/2017-II
Дана:	05.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Стонотениског 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-59/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00 дин. Стонотениском 
клубу „Инђија“ Инђија, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-140/2017-II за:

- 52/102 котизације, таксе и чланарине, у износу од:     
                  25.000,00 дин.

2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Стонотениског 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18835763-92.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1086
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-808/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 297.600,00 Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II и Анекса 1 Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-293/2017-II за:

- 52/12 трошкови хранарине за јун 2017. год., у износу 
од:                  297.600,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског рукометног клуба „Железничар“ Инђија, број 
840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1087
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-811/2017-II
Дана:	05.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 343.916,67 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/56 трошкови зарада запослених за јун 2017., у 
износу од:                343.916,67 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1088
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-815/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17), 
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/43 чланарине, у износу од:                   15.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1089
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-816/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00 дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/42 лиценце, у износу од:                       25.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1090
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-818/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.559,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/59 накнада запосленима за превоз радника за јун 
2017., у износу од:      6.559,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1091
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-819/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 155.000,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/55 хранарина за мај 2017. год., у износу од:        
                155.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1092
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-822/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 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, 103/15 
и 99/16) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Мушком рукометном клубу „Инђија“ из Инђије 
бр. 40-45/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 273.000,00 дин. Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање Годишњег програма за 
2017. год. бр. 40-105/2017-II, за:

- 52/21 трошкове хранарине за јун 2017. год., у износу 
од:                   273.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Мушког 
рукометног клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, 
број рачуна 840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1093
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-830/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/63 спортска опрема, у износу од:         200.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1094
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-832/2017-II
Дана:	07.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 50.000,00 дин. Одбојкашког 
клуба „Инђија“ на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-366/2017-II, Анекса 1 бр. 40-675/2017-II и Анекса 2 
бр. 40-809/2017-II Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма.

- 52/162 лиценце, у износу од:                    50.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1095
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-848/2017-II
Дана:	11.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 32.000,00 дин. Одбојкашког 
клуба „Инђија“ на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-366/2017-II, Анекса 1 бр. 40-675/2017-II и Анекса 2 
бр. 40-809/2017-II Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма.

- 52/163 котизације, лиценце и чланарине, у износу од:      
                  32.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1096
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-852/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.460,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II 
и Анекса 1 уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-442/2017-II, за:

- 52/62 спортска признања, у износу од:        9.460,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1097
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-879/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 79.200,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II 
и Анекса 1 уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-442/2017-II, за:

- 52/57 административни трошкови, у износу од:     
                  79.200,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1098
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-886/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 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, 103/15 
и 99/16) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија–пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 76.300,00 дин. Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II и Анекса 1 Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-293/2017-II, за:

- 52/17 трошкови коришћења спортске хале за јун 2017. 
год., у износу од:                                           76.300,00 дин.

2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Женског 
рукометног клуба „Железничар“ Инђија у Управи за 
трезор, број рачуна 840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1099
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-894/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
13/17) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Кошаркашког клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија 
бр. 40-79/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 49.850,00 дин. Кошаркашког клуба 
„Железничар Стар баскет“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-148/2017-II за:

- 52/151 трошкове коришћења спортске хале за јун 2017. 
год., у износу од:                                          49.850,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија Управи за 
трезор број 840-21626763-35.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1100
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-897/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 186.280,00 дин. Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-105/2017-II и Анекса 1 
бр. 40-911/2017-II Уговора о додели средстава за 
реализовање Годишњег програма за 2017. год., за:

- 52/24 трошкове превоза, у износу од:      186.280,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Мушког 
рукометног клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор 
број 840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1101
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-900/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију „Савезу 
за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ 
бр. 40-57/2017-III („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 2.491,98 дин. „Савезу за спорт и 
рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-135/2017-II за:

- 52/145 трошкове фикс. телефона за јун 2017. год., у 
износу од:                    1.149,38 дин.
- 52/146 трошкове ел. енергије за јун 2017. год., у износу 
од:          1.342,60 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Савеза за 
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија у 
Управи за трезор број 840-19080763-61.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1102
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-903/2017-II
Дана:	31.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково бр. 40-69/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 99.000,00 дин. Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-109/2017-II и Анекса 1 бр. 40-785/2017-II Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
за 2017. год., за:

- 52/35 трошкове хранарине за јул 2017. год., у износу 
од:                      99.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор број 
840-19171763-19.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1103
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-904/2017-II
Дана:	17.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 217.139,51 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програмаза 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/7 трошкови зарада за мај, у износу од:   
                217.139,51 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	905/2017-II
Дана:	17.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 830.534,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/5 хранарина за јун, у износу од:        830.534,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија, број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1105
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-915/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.500,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:   6.500,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-916/2017-II
Дана:	31.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу стрелаца 
„Јединица“ из Инђије бр. 40-62/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 Клубу стрелаца „Јединица“ Инђија, 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
Годишњег програма за 2017. год. бр. 40-143/2017-II и 
Анекса 1 бр. 40-841/2017-II Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год., за:

- 52/175 котизације, таксе и чланарине, у износу од:     
                  30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба стрелаца 
„Јединица“ Инђија, број 840-22611763-43.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1107
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-921/2017-II
Дана:	25.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00 дин. Одбојкашког 
клуба „Инђија“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-366/2017-II, Анекса 1 бр. 40-675/2017-II и 
Анекса 2 бр. 40-809/2017-II Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2017. год., за:

- 52/163 котизације, таксе и чланарине, у износу од:   
                  30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1108
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-922/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-61/2017-III („Службени лист 
општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 53 – Дотације невладиним организацијама – 
превоз спортиста, одобравају се средства у износу од 
587.020,72 дин. Савезу спортова општине Инђија на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-91/2017-II за:

- 53 превоз спортиста, у износу од:          587.020,72 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1109
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-923/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.843,75 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II 
и Анекса 1 уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-442/2017-II, за:

- 52/58 трошкови фиксног телефона за јун 2017. год., у 
износу од:       5.843,75 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1110
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-928/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.400,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/33 трошкови превоза, у износу од:        8.400,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1111
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-935/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 23.232,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/34 спортски реквизити, у износу од:    23.232,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
куба „Младост“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1112
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-936/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 18.000,00 дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/40 трошкови хранарине – други део за март 2017., у 
износу од:                  18.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1113
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-937/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.000,00 дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/45 трошкови превоза, у износу од:        6.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 22, страна број  1286                             Службени лист општине Инђија                            Петак 13. октобар 2017.

1114
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-948/2017-II
Дана:	31.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клуба 
дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија 
бр. 40-63/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.310,19 дин. Клубу дизача тегова 
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-134/2017-II за:

- 52/92 трошкови ел.енергије, у износу од: 30.310,19 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача 
тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија у Управи за 
трезор број 840-17922763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1115
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-949/2017-II
Дана:	31.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клуба 
дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија 
бр. 40-63/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 80.000,00 дин. Клубу дизача тегова 
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-134/2017-II за:

- 52/90 трошкове хранарине за јул 2017. год., у износу 
од:                      80.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача 
тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија у Управи за 
трезор број 840-17922763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1116
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-962/2017-II
Дана:	31.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 60.000,00 дин. Одбојкашког 
клуба „Инђија“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-366/2017-II, Анекса 1 бр. 40-675/2017-II и 
Анекса 2 бр. 40-809/2017-II Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2017. год., за:

- 52/164 трошкови коришћења спортске хале, у износу 
од:                     60.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1117
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-963/2017-II
Дана:	31.	јул	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Одбојкашког 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-39/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 86.400,00 дин. Одбојкашког 
клуба „Инђија“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-366/2017-II, Анекса 1 бр. 40-675/2017-II и 
Анекса 2 бр. 40-809/2017-II Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2017. год, за:

- 52/164 трошкови коришћења спортске хале, у износу 
од:                     86.400,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Одбојкашког клуба „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22730763-03.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1118
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-964/2017-II
Дана:	26.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 160.000,00 дин. Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-105/2017-II и Анекса 1 
бр. 40-911/2017-II Уговора о додели средстава за 
реализовање Годишњег програма за 2017. год., за:

- 52/23 котизације, таксе и чланарине, у износу од:     
                160.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Мушког 
рукометног клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор 
број 840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1119
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-981/2017-II
Дана:	31.	јул	2017.	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, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. 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 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин. Мушком рукометном 
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-105/2017-II и Анекса 1 бр. 40-911/2017-II 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год., за:

- 52/23 котизације, таксе и чланарине, у износу од:        
                  40.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Мушког 
рукометног клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор 
број 840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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НАЧЕЛНИК	ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ

 1120
 На основу члана 10. Одлуке о такси превозу 
(„Службени лист општина Инђија“, број 19/17) и члана 
45. Одлуке о Општинској управи општине Инђија, 
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09 и 
30/11 и „Службени лист општина Инђија“, број 7/12, 
5/14, 2/15, 22/16 и 14/17),
 Начелник Општинске управе, дана 13.10.2017. 
године, доноси

ПРОГРАМ

ЗА	ПОЛАГАЊЕ	ИСПИТА	ИЗ	ОБЛАСТИ	
ПОЗНАВАЊА	ПРОПИСА	КОЈИ	РЕГУЛИШУ	

ТАКСИ	ПРЕВОЗ	И	ПОЗНАВАЊЕ	ТЕРИТОРИЈЕ	
ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
 Овим Програмом уређује се поступак полагања 
испита из познавања прописа који регулишу такси 
превоз и о познавању територије општине Инђија, као 
и састав Комисије за полагање испита о познавању 
прописа који регулишу такси превоз и о познавању 
територије општине Инђија.

II
 У циљу квалитетног обављања такси превоза, 
обавеза такси возача је да положе испит којим се врши 
провера познавања прописа који регулишу такси превоз, 
као и познавање територије општине Инђија.

III
 Провера познавања прописа врши се провером 
познавања основних саобраћајних правила која 
се регулишу Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима, Законом о превозу путника у друмском 
саобраћају и Општинском одлуком о такси превозу.

 Провера знања се врши посебно у делу који се 
односи на познавање саобраћајних знакова; ограничења 
брзине у насељеним местима; пружање прве помоћи; 
коришћења противпожарног апарата; начина понашања 
према путницима; начина коришћења такси стајалишта 
и сл.

IV
 Провера познавања насеља врши се:

• провером познавања назива улица у насељеним 
местима општина Инђија,
• дозвољеност смера у складу са Планом регулације 
саобраћаја, 
• локација објекта у којима бораве деца (предшколске 
установе и школе),
• локација установа и државних органа (Дом здравља, 
Општински суд, Ватрогасна служба, Полиција),
• удаљеност насељених места на територији општине 
Инђија,

• локација важнијих привредних и других субјеката,
• сналажење и орјентација у вожњи уз употребу карте и 
ауто-карте,
• познавање знакова и ознака на путевима,
• пријем путника и вршење превоза од места А до места 
Б,
• читање карти насеља,
• сналажење и орјентација према странама света,
• сналажење и орјентација раста кућних бројева, парни и 
непарни, почетак и крај улице.

V
 Провера познавања прописа која су регулисана 
Одлуком о такси превозу, врши се полагањем испита 
пред Комисијом.

 Комисија из предходног става састоји се од три 
члана и то:

• два саобраћајна инжењера и 
• једног правника.

 Комисију образује Начелник Општинске 
управе општине Инђија, на период од четири године са 
могућношћу поновног избора.

VI
 Полагање испита се врши писмено, путем 
припремљеног теста од стране Комисије.
 Тестови садрже одређени број питања са 
најмање два одговора, од којих је један тачан.
 Тестови могу да садрже и питања на које 
кандидат треба да упише одговор текстуално или 
бројком.
 Одговори на питања у сваком тесту вредновани 
су одређеним бројем бодова зависно од значаја питања.

VII
 Време за израду теста износи 90 минута, 
рачунајући од времена поделе теста кандидатима.
 Кандидат не може да напусти просторију у којој 
се полаже тест и дужан је да преда одговоре на тест у 
времену предвиђеном за израду. Уколико по истеку 
овог времена не преда одговоре или у току полагања 
одустане, сматраће се да тест није положио.
 Кандидат може на свако питање дати, односно 
заокружити само један одговор. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор.
Кандидат који преда одговоре дужан је да напусти 
просторију у којој се полаже тест.
 Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима ( коришћење уџбеника, бележака, мобилних 
телефона, преписивање или друго), комисија ће удаљити 
кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат 
није положио испит.

VIII
 Резултате теста утврђује комисија у пуном 
саставу, одмах по обављеном тесту.
 Комисија оцењује кандидате оценом „положио“ 
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или „није положио“. Оцену „није положио“ добија 
кандидат који на тесту има мање од 50% позитивних 
одговора. У случају оцене „није положио“, кандидат 
може поново полагати испит по истеку рока од 30 
(тридесет) дана.
 Кандидат има право увида у свој тест, који врши 
пред комисијом, која му по потреби даје и образложење.
 Кандидат који сматра да његов успех није 
правилно оцењен има право да у року од двадесте четири 
часа после саошпштеног успеха писмено приговори 
комисији. Комисија је дужна да о приговору одлучи у 
року од три дана од дана пријема приговора.

IX
 Комисија свим кандидатима који су приступили 
полагању испита издаје писани доказ-потврду о 
положеном, односно неположеном испиту.

X
 Aдминистративно техничке послове за потребе 
Комисије врши Одељење за привреду, Општинске 
управе општине Инђија.

XI
 У припреми за полагање испита кандидату се 
омогућава коришћење извода из Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају, Одлука о такси превозу као и План 
техничке регулације саобраћаја.

XII
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општина Инђија“.

РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
АП	ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА

Број:	344-139/2017-IV
Дана,	13.10.2017.	године
Инђија

Начелник	Општинске	управе,
Дипл.	правник	Александар	Банић	,	с.р.

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

1121
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА	
АП	ВОЈВОДИНА	
ОПШТИНА	ИНЂИЈА
Општинска	управа	
Начелник	Општинске	управе
Број:	344-140/2017-IV
Дана:	13.10.2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу члана 94. Закона о превозу путника 
у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ 
број: 68/15), члана 45. Одлуке о Општинској управи 

(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09 и 
30/11 и „Службени лист општина Инђија“, број 7/12, 
5/14, 2/15, 22/16 и 14/17), и члана 10. Одлуке о такси 
превозу („Службени лист општина Инђија“ број: 19/17),
 Начелник општинске управе доноси

РЕШЕЊЕ
О	образовању	Комисије	за	полагање	испита	о	

познавању	прописа	који	регулишу	такси	превоз	и	о	
познавању	територије	општине	Инђија

I
	 ОБРАЗУЈЕ	 СЕ Комисија за полагање испита 
о познавању прописа који регулишу такси превоз и о 
познавању територије општине Инђија те се у састав 
исте именују:

1. Бранислав Мазињанин, дипломирани правник

2. Тијана Дошен, дипл. саобраћајни инж.

3. Перица Радошевић, дипл. саобраћајни инж.

II
 Задатак Комисије је провера познавања прописа 
који регулишу такси превоз и познавање територије 
општине Инђија а према Програму за полагање испита 
из области познавања прописа који регулишу такси 
превоз и познавање територије општине Инђија, донет 
дана 13.10.2017. године, од стране Начелника општинске 
управе и то тачака III и IV како је наведно у Програму. 

III
 Комисија је дужна да свим кандидатима 
изда писани доказ-потврду о положеном, односно 
неположеном испиту.

IV
 Административно техничке послове за потребе 
Комисије обавља, Одељење за привреду.

V
Мандат чланова Комисије траје 4 (четири) године.

VI
 Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општина Инђија“.

Начелник	Општинске	управе,
Дипл.	правник	Александар	Банић	,	с.р.

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