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На основу члана 35.став 7. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 
24/11 ,121/12) и члана 37.став1. тачка 5. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“ број 9/13),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
27.новембра 2014.године, донела је

ПЛАН	ДЕТАЉНЕ	РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ	ЗОНЕ	–ЛОКАЦИЈЕ	10

У	К.О.	ИНЂИЈА

УВОД

Просторним планом општине Инђија (‘’Службени 
лист општина Срема’’, бр. 7/12) планирано је 18 локација 
за изградњу радних зона у атару (у грађевинском 
подручју изван насељеног места) ради груписања 
објеката, односно комплекса који у погледу простора, 
саобраћаја, инфраструктуре или радног процеса могу 
потенцијално да угрозе стање животне средине у 
насељима или су локацијски везани за сировине.

У оквиру ових радних зона треба лоцирати производне 
капацитете са великим просторним захтевима и већим 
обимом транспорта, као и капацитете који, са становништва 
заштите животне средине, нису компатибилни са 
становањем и функцијама градског центра.

Просторним планом утврђено је да ће се изградња на 
грађевинском земљишту у грађевинском подручју изван 
насељеног места, а самим тим и у планираним радним 
комплексима у атару, вршити израдом урбанистичких 
планова одговарајуће разраде.

Даљом разрадом ППО Инђија потребно је обезбедити 
адекватне просторне могућности за нова инвестициона 
улагања, уз очување природних и стечених вредности простора, 
усмерених ка оптимизацији ресурса Општине и насеља Инђија.

Поштујући смернице за даљу разраду ППО Инђија и 
иницијативе за формирање нових површина планираних 
за радне комплексе у радној зони бр. 10, према ППО 
Инђија, приступљено је изради Плана детаљне 
регулације радне зоне - локације 10 у К.О. Инђија (у 
даљем тексту: План).

Локација	10	- налази се у К.О. Инђија и дефинисана је:
- са северне стране: границом грађевинског подручја 

насеља Инђија – блок 90(ГП Инђија),

- са источне стране: планираном обилазницом (ГП Инђија),
- са јужне стране: планираном обилазницом (ГП Инђија),
- да западне стране: железничком пругом Суботица - 

Београд.

Укупна површина обухвата је око 101,46 ha. Обухват је 
дефинисан Одлуком о изради Плана детаљне регулације 
радне зоне – локације 10 у КО Инђија (“Службени лист 
општине Инђија”, бр. 7/12).

На основу свега наведеног, а узимајући у обзир 
природне и створене услове у простору, израђен је План 
који предлаже оптималну просторну и функционалну 
организацију простора.

I	ПОЛАЗНЕ	ОСНОВЕ

Према Закону о планирању и изградњи (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-
УС), члан 48., за мање сложене планске документе није 
обавезна израда и стручна контрола концепта плана, 
па се, у складу са Одлуком о изради Плана детаљне 
регулације радне зоне – локације 10 у К.О. Инђија 
(“Службени лист општине Инђија”, бр. 7/12), одмах 
приступа изради Нацрта плана.

II	ПЛАНСКИ	ДЕО

1.	 ГРАНИЦА	 ОБУХВАТА	 ПЛАНА	 И	
ГРАЂЕВИНСКОГ	ПОДРУЧЈА

1.1.	ГРАНИЦА	ОБУХВАТА	ПЛАНА

Обухват Плана је дефинисан на следећи начин:
- са северне стране – блоком 90 (североисточна 

радна зона) у грађевинском подрућју насеља Инђија,
- са источне стране – источном међом планиране 

обилазнице државних путева (источна међа парцела 
7505/25, 7446/2 и 7506/3,

- са јужне стране – јужном међом планиране 
обилазнице државних путева (јужна међа парцела 
7506/3 и 7510/16,

- са западне стране – источном међом магистралне 
пруге бр. 4 (Е-85) (ПДР реконструкције и модернизације 
двоколосечне пруге Београд - Нови Сад – Суботица - 
граница Мађарске, деоница Стара Пазова-Нови Сад на 
подручју општине Инђија).

Укупна површина локације 10 износи cca 113,40 ha. 
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1.2.	ГРАНИЦА	ГРАЂЕВИНСКОГ	ПОДРУЧЈА

Предметно грађевинско земљиште се налази 
у грађевинском подручју изван насељеног места 
(грађевинско земљиште ван граница градског 
грађевинског земљишта). Граница грађевинског 
подручја у обухвату Плана је идентична са границом 
описа плана.

2.	ПРАВИЛА	УРЕЂЕЊА

На основу природних и створених услова, као и 
стручног мишљења обрађивача Плана (ЈП “Завод 
за урбанизам Војводине”) дефинисани су циљеви 
уређења и изградње на предметном простору. Највећи 
део предметног простора је у зони санитарне заштите 
водозахвата.

Циљеви уређења и изградње су:
- дефинисање начина уређења и утврђивање 

правила изградње,
- дефинисање нових саобраћајних површина, 

мирујућег саобраћаја и пешачких токова,
- дефинисање површина јавне намене, у складу 

са Законом и прописима,
- дефинисање прикључака на јавну комуналну 

инфраструктуру планираних садржаја,
- дефинисање и спровођење мера заштите 

животне средине.

Основне концепцијске поставке просторне 
организације диктирали су следећи програмски 
елементи:

- омогућити несметано функционисање две 
супротстављене планиране намене – радна зона и 
водозахват (заштитна зона водозахвата),

- елиминисати негативне утицаје на природне 
ресурсе и животну средину,

- омогућити задовољавајући ниво комуналне 
опремљености и стандарда.

2.1.	 КОНЦЕПЦИЈА	УРЕЂЕЊА	И	ПОДЕЛА	
ПРОСТОРА	НА	ПОСЕБНЕ	ЦЕЛИНЕ	И	ЗОНЕ

Концепција организације простора у предложеном 
обухвату Плана је заснована на:

- смерницама Просторног плана општине Инђија,
- претходним условима добијеним од надлежних 

органа и институција.

Просторним планом општине Инђија предметно 
подручје је намењено радној зони и водозахвату, тако да 
се намене преклапају. У области водоснабдевања, у делу 
који се односи на водопривредну инфраструктуру, стоји: 

‘’Постојећи извори и бунари задржавају се, уз њихово 
уређење, контролу и заштиту квалитета воде за санитарну 
употребу. Око постојећих бунара у југоисточној радној 
зони Инђије успоставиће се зона непосредне заштите, 
а ради контроле квалитета подземних вода на локацији 

треба предвидети уградњу пијезометара, обзиром да се 
тај простор предвиђа за радне зоне.’’ 

Код снабдевања индустријских капацитета, који 
продукују веће количине отпадних вода, увести 
обавезу рационализације потрошње увођењем процеса 
рециркулације, чиме ће се обезбедити вишеструка 
употреба захваћене воде, очување и заштита водних 
ресурса од загађења и од прекомерне експлоатације и 
исцрпљивања појединих издани.

У делу који се односи на правила грађења за област 
водопривредне инфраструктуре стоји:

- Обезбедити заштиту зоне изворишта и бунара 
појединачно према важећим законима и правилницима (Закон 
о водама и Правилник о начину одређивања и одржавања 
санитарне заштите изворишта за водоснабдевање);

Услови који важе за радне комплексе ван грађевинског 
подручја насеља су:

- за изградњу у радним комплексима обавезна је 
израда урбанистичког плана и урбанистичког пројекта 
за изградњу, у складу са условима из Плана и условима 
надлежних организација и јавних предузећа у чијој је 
надлежности њихово издавање;

Према Просторнoм плану општине Инђија простор 
обухваћен Планом је намењен радној зони, коридору 
обилазнице. Уз обилазницу је коридор гасовода средњег 
притиска, а средишњим делом простора, у правцу север 
– југ се пружа коридор 20kV  далековода. 

Највећи део површине се налази у зони заштите 
изворишта, с тим да је мањи део (око 23%) у ужој зони 
заштите, а већи део (око 52%) у широј зони заштите. 

Из напред наведених разлога укупан простор 
обухваћен Планом ћемо поделити на следеће 
функционалне целине:

- Зона обилазнице и инфраструктурних коридора,
- Зона железнице,
- Зона радних садржаја.

Зона радних садржаја (радна зона) се дели на две 
целине, у којима важе различита правила уређења и 
грађења, у складу са условима добијеним од институције 
надлежне за функционисање и одржавање водозахвата 
(ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Инђија).

2.1.1.	Зона	обилазнице	и	инфраструктурних	
коридора

Коридор обилазнице чини источну и јужну границу 
Плана и дефинисан је Просторним планом општине 
Инђија. Ширина коридора је 40 m. На обилазницу нема 
директних прикључака већ ће се прикључења реализовати 
преко система приступних саобраћајница, планираних у 
оквиру ове и суседне североисточне радне зоне.
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Траса гасовода средњег притиска се делимично 
поклапа са трасом обилазнице, делом иде паралелно, а у 
јужном делу се секу. 

2.1.2.	Зона	радних	садржаја

Зона радних садржаја је мањим делом у ужој 
зони санитарне заштите, а већим делом у широј зони 
санитарне заштите водозхвата.

Ужа зона санитарне заштите (југозападни део) 
обухвата око 25,9 ha површине претежне намене, а 
шира зона санитарне заштите (северни и југоисточни 
део) обухвата око 58,6 ha површине претежне намене. 
Планиране приступне саобраћајнице омогућавају 
приступ будућим радним комплексима, без обзира на 
величину парцеле (комплекса). 

У северном делу (зона шире заштите) се задржава 
постојећи радни комплекс, чије функционисање мора 
бити усклађено са условима прописаним за заштиту 
водозахвата – шира зона заштите.

У овој радној зони је ограничен број делатности 
које се могу лоцирати, а условима добијеним од ЈКП 
‘’Водовод и канализација’’ Инђија прописано је шта се 
не може градити у овој зони, а у складу са Правилником 
о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања (‘’Сл. гласник РС’’ 
бр. 92/08). 

У Претходним условима, које је издало ЈКП Водовод 
и канализација Инђија, а према наведеном Правилнику, 
стоји да се у ужој зони санитарне заштите не могу 
градити или употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге делатности ако 
то угрожава здравствену исправност воде на изворишту 
и то:

- Трајно подземно и надземно складиште 
опасних материја и материја које се не смеју директно 
или индиректно уносити у воде;

- Производња, превоз и манипулисање опасним 
материјама које се не смеју директно или индиректно 
уности у воде;

- Комерцијално складиштење нафте и нафтних 
деривата;

- Испуштање отпадне воде и воде која је служила 
за расхлађивање индустријских постројења;

- Изградња саобраћајница без канала за одвод 
атмосферских вода;

- Експлоатација нафте, гаса, радиоактивних 
материја, угља и минаралних сировина;

- Неконтролисано депоновање комуналног 
отпада, хаварисаних возила, старих гума и других 
материја и материјала из којих се могу ослободити 
загађујуће материје испирањем или цурењем;

- Неконтролисано крчење шума;
- Изградња и и коришћење ваздушне луке;
- Површински и подповршински радови, 

минирање тла, продор у слој који застире подземну воду 
и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим 

ако ти радови нису у функцији водоснабдевања;
- Одржавање ауто и мото трка;
- Стамбена изградња;
- Употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
- Узгајање, кретање и испаша стоке;
- Камповање, вашари и друга окупљања;
- Изградња и коришћење спортских објеката;
- Изградња и коришћење угоститељских и других 

објеката за смештај гостију;
- Продубљивање корита и вађење шљунка и 

песка;
- Формирање нових гробља и проширење 

постојећих.

У истим Условима стоји да се у широј зони санитарне 
заштите не могу градити или употребљавати објекти 
и постројења, користити земљиште или вршити друге 
далатности, ако то угрожава здравствену исправност 
воде на изворишту и то:

- Трајно подземно или надземно складиштење 
опасних материја и материја које се не смеју директно 
или индиректно уносити у воде;

- Производња, превоз и манипулисање опасним 
материјама које се не смеју директно или индиректно 
уности у воде;

- Комерцијално складиштење нафте и нафтиних 
деривата;

- Испуштање отпадне воде и воде која је служила 
за расхлађивање индустријских постројења;

- Изградња саобраћајница без канала за одвод 
атмосферских вода;

- Експлоатација нафте, гаса, радиоактивних 
материја, угља и минаралних сировина;

- Неконтролисано депоновање комуналног 
отпада, хаварисаних возила, старих гума и других 
материја и материјала из којих се могу ослободити 
загађујуће материје испирањем или цурењем;

- Неконтролисано крчење шума.

2.2.	НАМЕНА	ЗЕМЉИШТА

2.2.1.	Површине	јавне	намене

Површине јавне намене су јавне површине и јавни 
објекти чије је коришћење, односно изградња, од 
општег интереса. Ове површине, односно земљиште, 
одређује се за јавно грађевинско земљиште, ако је у 
државној својини, односно после његовог прибављања 
у државну својину, у складу са Законом и прописима о 
експропријацији.

Површине јавне намене у границама обухвата Плана су:

- обилазница државног пута
- приступне саобраћајнице
- бунар
- заштитно зеленило.
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2.2.2.	Претежна	намена	земљишта

Претежну намену земљишта у обухвату Плана чини 
зона рада (радне површине).

2.2.3.	Биланс	површина

НАМЕНА	
ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНЕ	
ПОВРШИНЕ
hа %
22,20 19,60

Обилазница 
државног пута

10,51 9,3

Приступне 
саобраћајнице

10,65 9,4

Бунар 0,06 0,1
Заштитно 
зеленило

0,98 0,8

Површине	
претежне	
намене

91,20 80,40

Радне површине 91,20 80,40
- у оквиру уже 
зоне санитарне 
заштите 
изворишта

25,87 22,80

- у оквиру шире 
зоне санитарне 
заштите 
изворишта

58,55 51,60

- изван зоне 
санитарне 
заштите 
изворишта

  6,78 6,0

УКУПНА	
ПОВРШИНА	
У	ОБУХВАТУ	
ПЛАНА

113,40 100

2.3.	 УРБАНИСТИЧКИ	И	ДРУГИ	УСЛОВИ	
ЗА	УРЕЂЕЊЕ	И	ИЗГРАДЊУ	ПОВРШИНА	
И	ОБЈЕКАТА	ЈАВНЕ	НАМЕНЕ	И	МРЕЖЕ	
САОБРАЋАЈНЕ	И	ДРУГЕ	ИНФРАСТРУКТУРЕ	
КАО	И	УСЛОВИ	ЗА	ЊИХОВО	ПРИКЉУЧЕЊЕ

2.3.1.	 Регулационе	линије	јавних	површина	и	
грађевинске	линије	са	елементима	за	обележавање	
на	геодетској	подлози,	нивелационе	коте	јавних	
површина

2.3.1.1.	План	регулације		

Планом регулације су дефинисане регулационе 
линије парцела за јавне садржаје и објекте и то:

- обилазница,
- приступне саобраћајнице,
- заштитно зеленило,

- део коридора брзих пруга (регулациона линија 
је преузета из важећег Плана),

- бунар.

Регулационе линије обилазнице, приступних 
саобраћајница и заштитног зеленила  су дефинисане 
постојећим и новоодређеним међним тачкама, као 
и тачкама преузетим из ПДР реконструкције и 
модернизације двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-
Суботица-граница Мађарске, деоница Стара Пазова-
Нови Сад на подручју општине Инђија.

Списак новоодређених међних тачака

Број 
тачке

Y X Број 
тачке

Y X

1 7430136.80 4989748.13 18 7429771.98 4988868.09

2 7430396.20 4989223.00 19 7429749.80 4988856.52

3 7430407.72 4989199.69 20 7430002.52 4988343.29

4 7430366.11 4988606.60 21 7430029.57 4988328.08

5 7430143.88 4989062.07 22 7429756.73 4988185.69

6 7430132.47 4989085.45 23 7429767.26 4988220.51

7 7429923.22 4989452.74 24 7429753.27 4988252.74

8 7430017.97 4989258.56 25 7429679.59 4988399.17

9 7430025.87 4989242.36 26 7429570.83 4988613.53

10 7430108.53 4989072.96 27 7429562.09 4988722.35

11 7430119.93 4989049.58 28 7429553.47 4988754.11

12 7430332.99 4988612.91 29 7429522.56 4988768.19

13 7430023.66 4988356.96 30 7429781.95 4989131.01

14 7429953.24 4988499.98 31 7430069.00 4988581.05

15 7430078.54 4988561.68 32 7430088.74 4988590.77

16 7430074.11 4988570.67 33 7430100.66 4988566.55

17 7429948.81 4988508.97 34 7430080.93 4988556.83

2.3.1.2.	План	нивелације	

Нивелационим решењем дате су смернице за 
пројектовање следећих елемената:

- кота прелома нивелете осовина саобраћајница,
- интерполованих кота нивелете осовина 

саобраћајница,
- нагиба нивелете осовина саобраћајница (0,04% 

- 0,69%).

За израду детаљне пројектне документације подужни 
нагиб саобраћајница дефинитивно утврдити након 
геомеханичких испитивања земљишта и геодетског 
снимања терена. 

Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење 
висина са постојеће Државне нивелманске мреже.

2.3.1.3.	Површине	(парцеле)	планиране	за	јавне	
садржаје	и	објекте

Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и 
објекте јавне намене у границама обухвата Плана су:

- обилазница,
- приступне саобраћајнице,
- заштитно зеленило,
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- бунар.

Површине планиране за јавне садржаје и објекте 
јавне намене се образују од целих и делова парцела у 
обухвату Плана на следећи начин:

Намена
Парцеле

целе делови
обилазница 7505/25,7446/2,7506/3,7510/16 7505/18,7505/23,7760/1

приступне 
саобраћајнице 7511

7507/23,7760/1,7746/3,75
05/24,7510/1,7510/15,750
9,7508,7507/19,7510/15

заштитно 
зеленило 7510/15

бунар 7510/15

2.3.2.	 Трасе,	коридори	и	капацитети	за	
саобраћајну,	енергетску,	комуналну	и												другу	
инфраструктуру

2.3.2.1.	Саобраћајна	инфраструктура

Саобраћајна доступност овог блока остварена је 
у постојећем стању искључиво преко саобраћајних 
прикључака на сабирну насељску саобраћајницу из 
блока 90 североисточне радне зоне. 

Са западне стране простор је ограничен са 
магистралном пругом бр. 4 (Е-85)  Београд - Стара Пазова 
– Инђија -  Нови Сад - Суботица - државна граница – 
(Kelеbia), док се на североистоку простор функционално 
наслања на изграђене саобраћајнице североисточне зоне и 
посредно преко њих на државни пут бр. 126 (Р-109) ,  Рума 
- Путинци-Инђија-Стари Сланкамен.

Са северне (северозападне) стране предметне 
локације је североисточна радна зона, у граници 
грађевинског подручја насеља.

Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано 
тако да се избегну директна сукобљавања саобраћајних 
струја на саобраћајницама са значајним постојећим/ 
перспективним саобраћајним токовима (ГНС – траса 
ДП бр. 126 /Р-109 кроз насеље, обилазница државних 
путева), са системом сервисних саобраћајница и уз 
минималан број укрштања. 

Укрштање са значајним саобраћајним капацитетима 
(обилазница) је предвиђено на 620  m од постојеће кружне 
раскрснице, са раздвајањем саобраћајних струја које 
се налазe ван обухвата, у оквиру североисточне радне 
зоне, што ће, уз усмеравање саобраћаја преко система 
приступних саобраћајница, побољшати ниво услуге и 
саобраћајну доступност предметне зоне. Укрштај је такође 
планиран као кружна раскрсница, што омогућава у самом 
старту решавање саобраћајне проблематике прикључења 
на квалитетан, безбедан и сигуран начин. Овакав приступ, 
уз минималне трошкове функционисања саобраћаја, 
обезбеђује и одговарајући проток, минималне временске 
губитке, без значајног утицаја на ниво услуге на планираној 
обилазници државног пута.

Саобраћајнице у оквиру коридора постојећих и 
планираних саобраћајних капацитета   (површине 
за јавне намене), које повезују комплекс радне зоне 
са насељем, својим везама са хијерархијски више 

рангираним насељским саобраћајницама, омогућиће 
квалитетну и безбедну саобраћајну доступност свим 
планираним садржајима. 

Основну везу целог комплекса радне зоне у оквиру 
локације 10 са категорисаном путном мрежом и 
насељским системом саобраћајница чиниће систем 
приступних  сервисних саобраћајница које ће се преко 
саобраћајних прикључака везивати на категорисану 
путну мрежу насеља. 

За приступ у западни део радне зоне, уз коридор 
пруге, дефинисана је приступна саобраћајница  са 
елементима који ће обезбедити доступност парцелама 
овог дела радне зоне и испунити све евентуалне 
транспортне захтеве корисника.   

За формирање садржаја путног - друмског саобраћаја, 
као основног транспортног система насељске 
мреже, на предметној локацији постоје одговарајући 
просторни и урбанистички елементи, који ће омогућити 
функционално повезивање свих интерних кретања 
унутар комплекса, а такође и омогућити квалитетну и 
безбедну везу са  окружењем. 

У оквиру површина за јавне намене - обилазнице 
, сервисних и приступних саобраћајница, предвиђена 
је изградња комплетног попречног профила, са свим 
потребним геометријским и нивелационим елементима, 
чиме ће се омогућити безбедно и неометано кретање 
свих друмских превозних средстава (путничких, 
теретних и ургентних возила) у свим временским 
условима, обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих 
саобраћајних површина, уз одговарајући ниво услуге.

Железнички саобраћај, с обзиром на планска решења 
из планова вишег реда потребно је у оквиру ове зоне 
редефинисати, посебно у делу контакта предметне зоне 
са магистралном пругом. С обзиром да је урађен ПДР 
магистралне пруге по коме се новопланирани колосеци 
брзе пруге и постојећа пруга налазе ван обухвата 
предметног плана, ова планска решења из предметног 
плана немају посебан утицај на саобраћајно решење у 
обухвату локације 10.

Планским решењем  остављена  је могућност 
и простор за изградњу индустријске пруге, са 
одговарајућим саобраћајно-логистичким садржајима, 
манипулативним површинама и објектима. С обзиром 
на постојеће радне садржаје, индустријске погоне, 
инфраструктурну опремљеност и будућу тражњу за 
радним садржајима и саобраћајницама, функционалност 
оваквог решења је потпуно оправдана.

2.3.2.2.	Водопривредна	инфраструктура

Снабдевање	водом

Инђија се водом снабдева са насељског изворишта 
лоцираног на периферији насеља, југоисточно у односу 
на центар, са леве и десне стране државног пута IIa 
реда бр. 126 (Р-109). На изворишту је у функцији 21 
бунар, чија се издашност креће око 3-10 l/s, а вода се 
преко потапајућих пумпи потискује до два хидрофора 
запремине 2 x 5.000 l, одакле се даље шаље у мрежу 
конзумном подручју. Од средстава за третман користи 
се само хлор, који се дозира у концентрацији од 1 mg/l. 
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Притисак на изворишту се мери манометром и у 
просеку износи 5,4 - 5,7 bara.

У зони локације радне зоне 10 смештен је део изворишта 
за водоснабдевање насеља Инђија и у тој зони лоцирани су 
објекти из система насељског изворишта (бунари). 

Према Студији уређења изворишта са санитарним 
зонама заштите у Инђији израђеној од стране 
‘’Аквапројекта’’ из Суботице, површина обухваћена 
овим Планом је предвиђена за проширење водозахвата и 
на том простору ће се вршити бушење додатних батерија 
бунара (батерија се састоји од по два бунара, по један 
за каптирање дубље и плиће издани), тачније бунарске 
батерије Б-25. Такође, поменутом Студијом одређене су 
и зоне санитарне заштите са циљем да се на заштићеном 
простору не граде објекти и не врше друге радње које 
могу на било који начин да загаде воде изворишта.

Постојећи бунар Б-Срем је угашен и не користи 
се, али се задржава, тако да се и на  том простору 
морају поштовати режими коришћења и уређења у 
складу са Законом о водама и Правилником о начину 
одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта 
за водоснабдевање (‘’Службени гласник Републике 
Србије’’, бр. 92/2008).

Водоводном мрежом потребно је обезбедити 
снабдевање свих објеката питком водом, као и водом 
за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег 
пречника и притиска). 

Сви новопланирани објекти ће се водом снабдевати 
прикључењем на насељски водоводни систем, а према 
условима и сагласностима надлежног комуналног 
предузећа. По потреби извршити реконструкцију и замену 
постојећих цевовода, цевима одговарајућег пречника, како 
би се покрила евентуална повећана потрошња.

За потребе технолошких процеса који не захтевају 
највиши квалитет воде, као и за потребе противпожарне 
хидрантске мреже, на парцелама комплекса могуће 
је бушење бунара који ће захватати мање квалитетну, 
плићу издан, и уколико бушење таквих бунара неће 
угрозити постојећи систем водоснабдевања насеља.

Одвођење	вода

Фекалном канализацијом омогућити одвођење 
употребљене санитарне воде прикључењем на 
насељски канализациони систем (потисни цевовод 
регионалне канализације) и даље, преко постројења за 
пречишћавање отпадних вода у Бановцима, до коначног 
реципијента - реке Дунав.

Што се индустријских отпадних вода тиче, оне ће 
се решавати посебним системом. Зависно од врсте 
и типа загађене воде, вршиће се њихово претходно 
пречишћавање кроз предтретман до нивоа квалитета који 
задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у 
јавну канализацију, па ће се тек онда ићи на заједничко 
пречишћавање са санитарном отпадном водом.

Атмосферске воде са кровова објеката и бетонских 
и манипулативних површина усмериће се ка постојећој 
отвореној каналској мрежи положеној уз саобраћајнице. 
Атмосферске воде, у зависности од порекла, упустити 
у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се 

зауљене атмосферске воде упустити у реципијент - 
путни канал, тек након третирања на одговарајућем 
уређају (сепаратор, таложник).

Атмосферске и условно чисте технолошке воде (расхладне 
и сл.), чији квалитет одговара IIб класи квалитета воде, могу 
се без пречишћавања упуштати у канале.

За атмосферске отпадне воде са зауљених и 
запрљаних површина предвидети одговарајући 
третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај 
уља у третираној води не сме бити већи од 0,1 mg/l, а 
суспендованих материја од 35 mg/l.

Кишна канализација ће се конципирати за меродавне 
услове (временски пресек, урбанизованост простора, 
рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се 
изграђена делом рационално уклапа у будуће решење.

2.3.2.3.	Електроенергетска	инфраструктура

Напајања електричном енергијом будућих садржаја 
у радној зони  могуће је обезбедити са постојеће 20 kV 
кабловске мреже којом се тренутно напајају пословни 
објекти уз предметну радну зону (“Аха-Пластик”, 
“Изотерм”, “СИРЗ 1”, “Монбат”, “Фармина”, “Тисен” 
и “Срем”) до 3 MVA једновремене максималне снаге. 
Напајање будућих ТС 20/0,4 kV може се реализовати 
расецањем 20 kV кабловског вода између ЗТС 20/0,4 
kV  “Фармина” и МБТС 20/0,4 kV “Тисен”, или 20 kV 
кабловског вода између МБТС 20/0,4 kV “Тисен” и 
ЗТС 20/0,4 kV  “Срем”, и полагањем двоструког 20 kV 
кабловског вода по принципу улаз-излаз до евентуалних 
нових трафостаница ТС 20/0,4kV.

Уколико потребе за једновременом максималном 
снагом прелазе 3MVA,  потребно је изградити 
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и 
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса. 
Потребно је постојећу ТС 110/20 kV “Инђија 2” 
опремити новим 20 kV постројењем  и из ТС 110/20 
kV “Инђија 2” изградити  нови 20 kV кабловски извод 
за напајање будућих објеката. За напајање нових 
објеката у радној зони новим 20 kV кабловским изводом 
могуће је обезбедити максимално 8MVA једновремене 
максималне снаге.

Потребно је изградити нове монтажнобетонске 
трафостанице (МБТС) 20/0,4 kV напонског преноса, 
снаге до 630 kVA.

Дистрибутивне трансформаторске станице ће се 
градити као слободностојећи монтажно-бетонски (или 
зидани) објекти, јер се за радну зону планира подземна 
средњенапонска мрежа. 

Монтажно-бетонске трафостанице ће подземним 
средњенапонским водовима бити прикључиване на 
постојећу средњенапонску мрежу. 

Појединачне пословне објекте (са максималном 
једновременом снагом до 100kW), прикључивати на 
дистрибутивни електроенергетски систем изградњом 
подземног нисконапонског вода из трафостанице 
(директан нисконапонски извод).

Уколико је тражена максимална једновремена снага 
за више локацијски блиских или суседних објеката 
снаге до 150kW, прикључење таквих купаца електричне 
енергије обезбедиће се из монтажно-бетонских 
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трансформаторских станица (трансформаторска станица 
у власништву електродистрибуције) на површини јавне 
намене или сопствених трафостаница на парцели 
власника. Потребан број трансформаторских станица 
ће, пре свега, зависити од броја купаца електричне 
енергије и њихове тражене максималне једновремене 
снаге, карактеристика и центара потрошње, 
планираног размештаја таквих купаца у простору и сл.

20 kV мрежу за напајање нових трафостаница 
обезбедити подземним каблом, по условима надлежне 
Електродистрибуције у Руми. Потребно је изградити 
нови 20 kV кабловски вод из трафостанице ТС 110/20kV 
“Инђија 2” до прве нове трафостанице у предметној 
радној зони. Са новим кабловским водом могуће је 
обезбедити напајање до 8 MVA једновремене снаге. 
Уколико потребе за једновременом снагом целог 
комплекса у коначној реализацији буду веће од 8 MVA, 
потребно је изградити у предвићеним трасама још један 
20 kV кабловски вод. 

Од  трафо станица  ће  се вршити развод 
нисконапонским кабловским водовима до 
новопланираних потрошача. 

 Да би се простор у оквиру обухвата Плана привео 
планираној намени и да би се стекли технички 
услови за прикључење купаца електричне енергије на 
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно 
је изградити недостајуће објекте дистрибутивног 
електроенергетског система (средњенапонска мрежа, 
нисконапонска мрежа, дистрибутивна трансформаторска 
станица, прикључак).

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана 
изградњом подземних нисконапонских водова, 
који ће међусобно повезивати систем кабловских 
прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним 
трансформаторским станицама. Систем кабловских 
прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, 
постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-
бетонска постоља на јавним површинама у путним 
појасевима саобраћајних коридора или њиховом 
уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих 
ограда) објеката купаца. 

Изградњу нове нисконапонске мреже мора пратити и 
изградња одговарајућих дистрибутивних трансформаторских 
станица и пратеће средњенапонске мреже.

За међусобно повезивање постојећих и нових 
трансформаторских станица обезбеђене су трасе и 
коридори за изградњу средњенапонске мреже.

Деонице нове средњенапонске мреже ће бити 
грађене као подземне у делу радне зоне, полагањем 
средњенапонског кабела у претходно припремљен 
земљани ров. Где год буде могуће, користиће се систем 
заједничког земљаног рова, односно земљаног рова 
довољне ширине да се у исти може заједно паралелно 
положити (по потреби) више средњенапонских каблова, у 
складу са важећим техничким прописима из ове области. 

Постојећи надземни вод који прелази преко радне 
зоне ће бити каблиран у уличним коридорима.

Дуж саобраћајница изградити мрежу јавне расвете.
Заштиту од атмосферског пражњења извести 

класичним громобранским инсталацијама у облику 
Фарадејевог кавеза, према класи нивоа заштите објеката, 

у складу са ‘’Правилником о техничким нормативима 
за заштиту објеката од атмосферског пражњења’’ 
(‘’Службени лист СРЈ’’, бр. 11/96).

У оквиру радних зона могу се градити производни 
енергетски објекти обновљивих извора енергије (соларна 
енергија, биомаса, биогас и сл.) мањих капацитета до 
1MW, који ће се на јавну електроенергетску мрежу 
прикључивати преко средњенапонске, односно 
нисконапонске мреже. Соларне електране се могу 
градити као засебни објекти (комплекси), постављањем 
соларних панела на тло, стуб, или постављањем 
соларних панела на објекте преко носача. Производни 
енергетски објекти ће се прикључивати кабловским 
водовима на јавну електроенергетску мрежу у складу са 
условима надлежне Електродистрибуције. 

За обезбеђење резервног напајања потрошача који 
захтевају непрекидно напајање електричном енергијом, 
осим напајања из јавне електроенергетске мреже, 
користиће се агрегати.

2.3.2.4.	Термоенергетска	инфраструктура

На простору обухвата плана ЈП “Србијагас”, 
има изграђен гасовод високог притиска РГ04-06 за 
ГМРС”Инђија”, од челичних цеви пречника DN100.

За предметни простор је планирана изградња 
регулационо-одоризаторске станице РОС 2500m³/h у 
централном делу радне зоне, са прикључним челичним 
гасоводом dim 88,9mm на постојећи челични гасовод 
dim 88,9mm. Такође, планира се повезивање планиране 
ПЕ гасоводне мреже са постојећим гасоводом ПЕ40 у 
југоисточној радној зони. Повезивање индивидуалних 
гасних приључака извешће се прикључењем на 
планирану ПЕ гасну мрежу у планираној радној зони. 

Планирана гасна мрежа од ПE цеви полагаће се у 
енергетским, односно уличним коридорима. Планирана 
дистрибутивна гасоводна мрежа ће се прикључити на 
постојећу гасоводну мрежу, а по условима надлежног 
дистрибутера за гас у Инђији (ЈП “ИНГАС” Инђија).

2.3.2.5.	Електронска	комуникациона	(ЕК)	
инфраструктура

За потребе одвијања електронског комуникационог 
саобраћаја потребно је изградити нову електронску 
комуникациону инфраструктуру, по потреби двострано 
дуж саобраћајних коридора, како би се створили услови 
за примену и коришћење широкопојасних сервиса, 
којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и 
мултимедијални сервиси. 

У циљу обезбеђења нових ЕК прикључака и преласка 
на нову технологију развоја у области електронских 
комуникација, потребно је обезбедити приступ свим 
планираним објектима путем ЕК канализације од 
планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај 
електронске комуникационе опреме унутар комплекса, 
или до објекта на јавној површини.

 За потребе мобилних комуникација могу се градити 
базне-радио станице, у складу са плановима развоја 
оператера и условима из овог Плана.
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2.3.2.6.	Зелене	површине

Планиране зелене површине јавног коришћења ће 
обухватити линијско зеленило у оквиру обилазнице, 
планираних коридора приступних саобраћајница и мања 
јавна зелена површина између обилазнице и приступне 
саобраћајнице у јужном делу зоне.

Све зелене површине у коридорима саобраћајница 
треба формирати у виду линијског зеленила, партерног 
зеленила или група садница у зависности од расположивог 
простора, водећи рачуна о прегледности саобраћаја. 

У ширим уличним профилима могуће је формирати 
групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. 
Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза 
и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради безбедности 
саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 2 
m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не 
би требало да буде мање од 4,5-7 m, што зависи од избора 
врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5 
m, а у зависности од врсте креће се од 5-15 m.

Oсновнa улога зелених површина у склопу коридора 
саобраћајница и мање јавне зелене површине (заштитно 
зеленило) је да изолује садржаје унутар комплекса од 
колског саобраћаја и унапреди санитарно-хигијенске, 
микроклиматске и амбијенталне услове предметног 
простора. Од укупне површине уличног коридора мин. 
30% треба да је под зеленилом.

Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, 
очувања квалитета ваздуха, земљишта, површинских 
и подземних вода, неопходно je и очување/подизање 
заштитног зеленила ободним делом парцела радних 
комплекса према околним површинама, као и 
озелењавање површина унутар појединачних радних 
комплекса.

За потребе очувања/подизања заштитног зеленила 
унутар радне зоне, неопходно je следеће:

- планиране зелене површине повезати у 
јединствен систем са зеленим површинама у окружењу, 
уз обезбеђење разноврсности врста и физиогномије, тј. 
спратовности дрвенасте вегетације;

- у избору садног материјала дати предност 
аутохтоним врстама, које су највише прилагођене 
локалним педолошким и климатским условима;

- избегавати коришћење инвазивних (агресивних 
алохтоних) врста;

- на граници предметног простора са околним 
ораницама избегавати врсте дрвећа и жбуња које 
представљају прелазне домаћине одређених паразита 
пољопривредних култура или воћака. To су врсте Ber-
beris sp., Cotoneaster sp Pyracantha sp., Sorbus sp, Acer 
negurtdo и сл.

У склопу радне зоне ће се формирати зелене 
површине ограниченог коришћења, унутар парцела 
радних садржаја (комплекса). На свакој грађевинској 
парцели мора се обезбедити мин. 30% зелених површина. 
Ободом комплекса формирати линијско зеленило, а око 
производних и радних погона применити пејсажно 
озелењавање.

Избор биљних врста одређује се према еколошким, 
функционалним и декоративним својствима, а у складу 

са условима који важе за ужу, односно ширу зоне 
санитарне заштите водозахвата.

Општи	услови	за	уређење	зелених	површина

Обавезна израда главних пројеката озелењавања за 
коридор саобраћајница и заштитно зеленило у оквиру 
радних зона, који ће детерминисати прецизан избор и 
количину дендролошог материјала, његов просторни 
распоред, технику садње, мере неге и заштите, као и 
предмер и предрачун.

Дрвеће и шибље садити  према техничким 
нормативима којима се прописује удаљеност од 
одређених инсталација:

 
Дрвеће Шибље

Водовода 1,5 m
Канализације 1,5 m
Електрокаблова до  2,5 m 0,5 м
ЕК мреже 1 m
Гасовода 1,5 m

 
- Избор дендролошког материјала оријентисати 

на аутохтоне и предложене врсте;
- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 

година старости;
- При формирању линијског зеленила уз државне 

путеве, руководити се одредбама Закона о јавним 
путевима.

 У оквиру непосредне зоне заштите бунара 
дозвољено је само формирање травњака. 

2.4.	 СТЕПЕН	КОМУНАЛНЕ	ОПРЕМЉЕНОСТИ	
ГРАЂЕВИНСКОГ	ЗЕМЉИШТА	ПО	ЦЕЛИНАМА	
ИЛИ	ЗОНАМА	ПЛАНСКОГ	ДОКУМЕНТА,	КОЈИ	
ЈЕ	ПОТРЕБАН	ЗА	ИЗДАВАЊЕ	ЛОКАЦИЈСКЕ	И	
ГРАЂЕВИНСКЕ	ДОЗВОЛЕ

За потребе издавања локацијске и грађевинске 
дозволе, неопходно је обезбедити одређени минимални 
степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, односно обезбедити прикључење на ону 
комуналну инфраструктуру која је неопходна за 
нормално функционисање одређене намене.

2.5.	 ОПШТИ	И	ПОСЕБНИ	УСЛОВИ	И	
МЕРЕ	ЗАШТИТЕ	ПРИРОДНОГ	И	КУЛТУРНОГ	
НАСЛЕЂА,	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ	И	ЖИВОТА	И	
ЗДРАВЉА	ЉУДИ

2.5.1.	 Евидентирани	и	заштићени	делови	природе	
и	непокретна	културна	добра

2.5.1.1.	Заштићена	природна	добра

Предметна локација се не налази на простору под 
заштитом, нити у зони утицаја на заштићено подручје.
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Ради заштите биодиверзитета аграрних површина, 
очувања квалитета ваздуха, земљишта, површинских 
и подземних вода, неопходно je и очување/подизање 
заштитног зеленила ободним делом парцела радних 
комплекса према околним површинама.

2.5.1.2.	Заштићена	непокретна	културна	добра

На простору обухваћеном Планом нема 
регистрованих  непокретних  културних добара нити 
археолошких локалитета.

Ипак, због већег броја регистрованих локалитета у 
северном делу градског подручја, приликом било које 
врсте земљаних радова потребно је праћење истих од 
стране надлежне службе Завода за заштиту споменика 
културе у Сремској Митровици

2.5.2.	 Општи	и	посебни	услови	и	мере	заштите	
животне	средине

У контексту заштите животне средине предметног 
простора, неопходно је предузети одређене мере 
заштите воде, ваздуха и земљишта, узимајући у обзир 
намену простора.

Изградња  објеката, извођење радова, односно 
обављање одређене делатности, може се вршити у 
складу са условима добијеним од ЈКП ‘’Водовод 
и канализација’’ Инђија, Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања и Елаборатом о утврђивању 
зона санитарне заштите, на начин да се  не изазове 
загађење и деградација животне средине.

Како би се обезбедила функционалност простора 
у складу са потребама, а при том остварио позитиван 
утицај, тј. спречиле потенцијално негативне последице 
на животну средину простора у обухвату Плана, у 
контексту конкретних решења предвиђено је:

- опремање простора адекватном комуналном 
инфраструктуром; 

- праћење квалитета ваздуха, воде и земљишта 
током функционисања објеката у планираној радној 
зони у складу са студијама процене за појединачне 
објекте или по налогу инспекције;

- формирање заштитног зеленила у оквиру 
коридора саобраћајница и по ободу радног комплекса;

- снабдевање водом за пиће, за санитарне потребе 
и за заштиту од пожара, преко насељског водоводног 
система;

- сепаратно одвођење сувишне атмосферске воде 
и санитарне отпадне воде; 

- пречишћавање  отпадних вода;
- предтретман атмосферских вода са колско-

манипулативних и осталих површина на сепаратору 
уља и масти, у складу са прописаним квалитетом за 
упуштање у реципијент;

- примена природног гаса за загревање објеката, 
чиме ће се заштити ваздух, као природни ресурс, од 
загађења која настају сагоревањем фосилних горива;

- управљање отпадом насталог на простору 
обухвата Плана у складу са прописаним условима.

Реализацијом плана озелењавања унапредиће 
се микроклиматски и санитарно хигијенски услови 
предметног простора, чиме ће се обезбедити функција 
зелене баријере у евентуалном промету загађујућих 
материја и буке.

Обавезе субјеката чије делатности утичу или могу 
утицати на квалитет ваздуха уређене су Законом о заштити 
ваздуха, а односе се на обезбеђење техничких мера за 
спречавање или смањење емисија у ваздуху, праћење 
утицаја сопствених делатности на квалитет ваздуха и 
обезбеђење других мера заштите у складу са овим Законом 
и подзаконским актима у наведеном контексту.

Управљање отпадом врши се на начин и према 
обавезама прописаним Законом о управљању отпадом, 
којим је дефинисана одговорност произвођача отпада, 
обавеза и начин третмана и складиштења различитих 
врста отпада. 

Због специфичности подручја (зоне заштите 
изворишта) надлежни орган мора  извршити процену о 
потенцијалним утицајима сваке планиране делатности 
на животну средину, а посебно  могућност загађења 
воде као природног ресурса и да у наведеном контексту 
пропише потребу израде студије процене утицаја 
на животну средину, у складу са Законом о заштити 
животне средине, Законом о процени утицаја на животну 
средину и Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину.

2.5.3.	 Општи	и	посебни	услови	и	мере	заштите	
живота	и	здравља	људи	и	заштите	од	пожара,	
елементарних	непогода,	техничко-	технолошких	
несрећа	и	ратних	дејстава

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и 
грађевинско-техничке мере заштите. Урбанистичке мере 
заштите се односе на планирање уређења простора кроз 
урбанистичке показатеље (намена површина, зонирање, 
саобраћајни и други инфраструктурни коридори, индекс 
заузетости) и правила грађења (регулациона линија, 
грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта 
од суседних, ширина саобраћајница, паркиралишта 
и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе 
на стриктну примену прописа о изградњи објеката, 
електроенергетских и гасних постројења.

Планирани објекти морају имати адекватно 
изведене инсталације за заштиту објеката од пожара и 
атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити 
од пожара и правилницима који уређују заштиту од 
пожара, као и Правилником о техничким нормативима 
за заштиту објеката од атмосферског пражњења.

На предметном простору могућа је појава земљотреса 
интензитета 7оMCS скале за повратни период од 100 година. 
Мере заштите подразумевају строгу примену грађевинско 
техничких прописа за грађење објеката на сеизмичком 
подручју при пројектовању и изградњи објеката.

Применом законске регулативе за планирање и 
уређење простора од интереса за одбрану земље стварају 
се просторни услови за функционисање цивилнe 
заштитe становништва.
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За простор који је предмет израде Плана детаљне 
регулације, нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују 
надлежни органи.

У складу са Законом о ванредним ситуацијама 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) ради 
заштите од елементарних непогода и других несрећа, 
органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга 
правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна 
су да обезбеде да се становништво, односно запослени, 
склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.

 
2.6.	 ПОСЕБНИ	УСЛОВИ	КОЈИМА	СЕ	
ПОВРШИНЕ	И	ОБЈЕКТИ	ЈАВНЕ	НАМЕНЕ	ЧИНЕ	
ПРИСТУПАЧНИМ	ОСОБАМА	СА	ПОСЕБНИМ	
ПОТРЕБАМА

Стандарди приступачности јесу обавезне техничке 
мере, стандарди и услови пројектовања, планирања 
и изградње, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са посебним потребама (особе са 
инвалидитетом, деца и стари). 

При планирању и пројектовању јавних саобраћајних 
површина, пешачких стаза, пешачких прелаза, места за 
паркирање, и других површина у оквиру улица, као и  
прилаза до објеката по којима се крећу лица са посебним 
потребама, морају се обезбедити услови за несметано 
кретање лица са посебним потребама у простору, у 
складу са Правилником о техничким стандардима 
приступачности (“Сл. Гласник РС” бр.46/2013).

2.7.	МЕРЕ	ЕНЕРГЕТСКЕ	ЕФИКАСНОСТИ	
ИЗГРАДЊЕ

Неопходно је радити на развоју и коришћењу 
нових и обновљивих облика енергије, и на подстицању 
градитеља и власника објеката да примене енергетски 
ефикасна решења и технологије у својим објектима, 
ради смањења текућих трошкова.

Енергетска ефикасност изградње постиже се:
- изградњом пешачких и бициклистичких стаза за 

потребе обезбеђења интерног комуницирања и смањења 
коришћења моторних возила;

- подизањем зеленила у коридорима 
саобраћајница (смањује се загревање тла и ствара се 
амбијент сличан природном);

- пројектовањем и позиционирањем објеката 
према климатским аспектима, изложености сунцу и 
утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, 
као компензација окупираном земљишту;

- сопственом производњом енергије и другим 
факторима. 

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата 
следеће мере:

- реализација пасивних соларних мера, као 
што су: максимално коришћење сунчеве енергије за 
загревање објекта (оријентација објекта према јужној, 
односно источној страни света), заштита од сунца, 
природна вентилација и сл;

- примену адекватног омотача објекта (топлотна 
изолација зидова, кровова и подних површина); примена 

прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна 
заптивност, непропустљивост и друге мере);

- примену адекватног система грејања и припреме 
санитарне топле воде (примена савремених котлова и 
горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас 
или даљинско грејање, примена савремених топлотних 
подстаница, регулација температуре, уградња 
термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и 
друге мере;

- стварање унутрашње климе, која утиче на 
енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, 
(комбинација свих компоненти потребних за обраду 
ваздуха, у којој се температура регулише или се може 
снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока 
ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);

- примену адекватног унутрашњег осветљења 
(примена савремених сијалица и светиљки ради 
обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Мере за даље побољшавање енергетских 
карактеристика објекта не смеју да буду у супротности са 
другим суштинским захтевима, као што су приступачност, 
рационалност и намеравано коришћење објекта.

3.	ПРАВИЛА	ГРАЂЕЊА

3.1.	ВРСТА	И	НАМЕНА	ОБЈЕКАТА	КОЈИ	СЕ	
МОГУ	ГРАДИТИ	У	ПОЈЕДИНАЧНИМ	ЗОНАМА	
ПОД	УСЛОВИМА	УТВРЂЕНИМ	ПЛАНСКИМ	
ДОКУМЕНТОМ,	ОДНОСНО	ВРСТА	И	НАМЕНА	
ОБЈЕКАТА	ЧИЈА	ЈЕ	ИЗГРАДЊА	ЗАБРАЊЕНА	У	
ТИМ	ЗОНАМА

3.1.1.		Правила	грађења	на	површинама	јавне	
намене

3.1.1.1.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
саобраћајне	инфраструктуре

Основни услов за изградњу саобраћајне 
инфраструктуре (површине јавне намене) je обавезна 
израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете 
уз придржавање одредби:

- Закона о јавним путевима (“Службени  гласник 
Републике Србије”, 101/05, 123/07, 101/11 93/12 и 
104/13),

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 41/09, 
53/10, 101/11 и 32/13-УС),

- Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други  елементи јавног пута (“Службени 
гласник  РС”, бр. 50/11),

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким 
и другим условима за изградњу, одржавање и 
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских 
стајалишта (“Службени гласник РС”, бр. 20/96, 18/04, 
56/05 и 11/06),

- Техничких прописа из области путног 
инжењеринга, 

- SRPS-а за садржаје који су  обухваћени 
пројектима.
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Геометријски елементи свих саобраћајница 
(путеви, раскрснице и друго) дефинисани овим планом 
представљају минималне техничке услове/препоруке за 
пројектовање.

Прецизне вредности елемената свих саобраћајница 
(ивичне траке, банкине, разделне траке, уздужни нагиб и 
сл.), начин решавања раскрсница и коначног саобраћајног 
решења биће дефинисани на нивоу Главних пројеката, 
у складу са горе наведеним законима и правилницима 
који уређују ову област, као и законском регулативом 
и техничким условима управљача пута, дефинисаним 
горе наведеним Законом о јавним путевима.

 
3.1.1.2.	Правила	за	изградњу	објеката	у	зони	
планиране	обилазнице

У оквиру коридора државног пута потребно је 
обезбедити програмско-планске елементе за реализацију 
изградње  обилазнице државног пута:

- рачунска брзина од 80 km/h,
- ширина проточне саобраћајне траке (ДП)  

  3,25 m,
- ширина траке за уливање   (на ДП)  

 (мин. 3,0) 3,25 m,
- ширина траке за изливање (на ДП)  

 (мин. 3,0) 3,25 m,
- ширине банкине (ДП)    

   1,2 m,
- издигнуте ивичњаке /ивичне траке ширине 

   0,3  m 
- ширина коловоза аутобуског стајалишта  

  3,0 m.

У оквиру реализације прикључака и самог државног 
пута основни елементи за саобраћајно пројектовање су 
следећи:

- рачунска брзина у оквиру зоне прикључења од 
60 km/h,

- саобраћајно оптерећење на државном путу > 
250 -  500  возила/сат,

- коловозна конструкција за осовинско 
оптерећење од 115 kN,

- подизање ограда и дрвеће поред пута је у 
функцији омогућавања прегледности и без утицаја на 
безбедност саобраћаја,

- заштитна ширина за постављање стубова јавне 
расвете је 1,5 m (за рачунску брзину од 60 km/h) од 
ивице коловоза државног пута,

- дужина нише за аутобуско стајалиште 13,0 m 
за један, односно 26,0 m за два аутобуса или за зглобни 
аутобус. 

3.1.1.3.	Правила	за	изградњу	објеката	у	зони	
приступних	саобраћајница

За изградњу приступних саобраћајница потребно је 
обезбедити просторно-планске и саобраћајне елементе:

- рачунска брзина од 60 km/h,
- ширине саобраћајних трака од 2 х  2,75 m,

- издигнуте ивичњаке или ивичне траке ширине 
0,2 m,

- сви елементи саобраћајница за саобраћајно 
оптерећење < 250 возила/сат,

- полупречници лепеза у зони прикључења 
утврђеним на основу криве трагова меродавног возила 
које ће користити предметни саобраћајни прикључак 
(тегљач са приколицом),

- коловозна конструкција димензионисана за 
осовинско оптерећење од минимално 60 kN по осовини,

- прикључење радних садржаја у оквиру 
блока на приступну саобраћајницу реализовати 
преко одговарајућих саобраћајних прикључака 
димензионисаних на основу меродавног возила (Rmin),

- окретнице у оквиру приступних саобраћајница 
извести са истим осовинским оптрећењем коловозне 
конструкције, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања. 

Прикључење приступних саобраћајница  на мрежу у 
окружењу извести на већ утврђеним тачкама  контаката са 
суседним радним садржајима (североисточна радна зона) 
са одговарајућим елементима у контактним зонама.

3.1.1.4.	Правила	за	изградњу	објеката	у	зони	кружне	
раскрснице

При пројектовању саобраћајних капацитета (кружнa 
раскрсница) треба обезбедити следеће програмско-
полазне основе:

- тип кружне раскрснице             средње рурална
- намена раскрснице       мешовит саобраћај 
- експлоатациони период          20 година
- приближан капацитет              20 000 воз/24 h
- претходна брзина             40 km/h
- спољни пречник кружног тока                    R= 30-40 m
- ширина кружне траке        6,5 – 8,0 m
- саобраћајно оптерећење      < 500 воз/h

3.1.1.5.	Правила	за	изградњу	објеката	у	зони	дела	
коридора	брзих	пруга

Површина у контактној зони са овим  Планом 
обрађена је Планом детаљне регулације реконструкције 
и модернизације двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-
Суботица-граница Мађарске, деоница Стара Пазова-
Нови Сад на подручју општине Инђија. Основни 
пројектно-програмски елементи пруга су дати у 
наредним пасусима. 

 
Магистрална	пруга	пројектно-програмски	
елементи:

- рачунска брзина Vrac (km/h)  160-200 km/h,
- ширина пружног појаса  (12 у насељу) 16m
- ширина колосека         2 х1,435m
- минимални полупречник кривине         Rмин (m)300m,
- максимални нагиб нивелете  12,5 ( ˚ )  
- носивост пруге    225kN,



Број 13, страна број  444                        Службени лист општина Инђија              Четвртак 27. новембар 2014.

Индустријска	пруга	пројектно-програмски	
елементи:

- рачунска брзина Vrac (km/h)           60 km/h,
- ширина колосека             1,435 m
- минимални полупречник кривине        Rмин (m) 180m,
- максимални нагиб нивелете              25 ( ˚ ) 
- носивост пруге                   (150) 180kN,

Денивелисани	укрштај	пруга/пут	(магистрална	
пруга/обилазница)

Укрштање магистралне пруге (пруге за велике 
брзине) и планиране обилазнице је планирано као 
денивелисано. Техничко решење укрштања, по Идејном 
пројекту пруге за велике брзине и следећем ПДР, 
утврђено је по посебном пројекту (због расположивог 
простора, геоморфологије и нивелационих услова 
терена) као подвожњак. Геометријски елементи 
подвожњака ће бити коначно  дефинисани кроз Идејни 
пројекат. Прелиминарни нивелациони услови и 
потребан резервисан простор су дати кроз овај План, на 
графичком прилогу бр. 2.4.

3.1.1.5.		Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
водопривредне																инфраструктуре

Снабдевање	водом

- Снабдевање потрошача санитарном водом 
обезбедити из насељског водовода, са контролом 
улазног притиска, у циљу заштите рада постројења и 
градске водоводне мреже од прецрпљења;

- За обезбеђење потреба хидрантске противпожарне 
мреже могуће је бушење бунара у комплексу који ће 
захватати мање квалитетну издан;

- Планирану водоводну мрежу комплекса прикључити 
на постојећу насељску водоводну мрежу, према претходно 
прибављеним условима и сагласностима од стране 
недлежног комуналног предузећа;

- На мрежи предвидети максималан број деоничних 
затварача, ваздушних вентила и муљни испуст;

- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је 
могуће мање слепих водова;

- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити 
према важећим прописима и стандардима;

- Трасе водовода водити у зеленом појасу дуж 
саобраћајнице;

- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са 
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном 
заштитном цеви;

- Дубина укопавања не би смела да је плића од 
1,0-1,20 m од нивелете терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења;

- Око објеката за снабдевање водом за пиће и 
санитарно-хигијенске потребе - водозахвати (бунари), 
постројења за припрему воде за пиће, магистрални 
цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају, 
неопходно је у складу са Законом о водама (‘’Службени 
гласник Републике Србије’’, бр. 30/2010) и Правилником 
о начину одређивања и одржавања санитарне заштите 

изворишта за водоснабдевање (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, бр. 92/2008).

Одвођење	отпадних	и	атмосферских	вода
 

- Канализацију радити по сепаратном систему;
- Системом фекалне канализације покрити цело 

подручје у обухвату Плана и обезбедити прикључке за 
све привредне субјекте;

- Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на 
постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ);

- Трасу фекалне канализације водити у слободном 
уличном профилу;

- Минимални пречник уличних канала не сме бити 
мањи од Ø200 mm;

- Минималне падове колектора одредити у односу на 
усвојени цевни материјал, према важећим прописима и 
стандардима (не препоручују се бетонске цеви);

- Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете 
коловоза;

- Изградити зацевљену атмосферску канализациону 
мрежу са уличним сливницима и системом ригола и 
каналета или канале за одвођење атмосферских вода;

- Сливнике радити са таложницима за песак или 
предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор 
масти и уља;

- Трасе водити у зеленом појасу дуж саобраћајнице;
- Реципијент је отворена каналска мрежа;
-Коте дна канализационих испуста пројектовати тако 

да буде 0,5 m изнад дна канала у који се уливају;
- Све радове извести уз претходно прибављене 

услове и сагласности надлежног комуналног предузећа.

3.1.1.6.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
електроенергетске	инфраструктуре

Правила	за	изградњу	трафостаница	20/0,4kV

- Дистрибутивне трафостанице у саобраћајном 
коридору градити као монтажно-бетонске, за 20/0,4 
kV напонски пренос, у складу са важећим законским 
прописима и техничким условима надлежног ЕД 
предузећа;

- Минимална удаљеност трафостанице од 
осталих објеката мора бити 3,0 m;

- Монтажно-бетонске трафостанице градити 
као слободностојећи објекат. Могуће је изградити 
једноструке (са једним трансформатором називне 
снаге до 630kVA и могућношћу прикључења до 8 
нисконапонских извода, односно називне снаге до 1000 
kVA и могућношћу прикључења до 12 нисконапонских 
извода) и двоструке (са два трансформатора називне 
снаге до 630kVA и могућношћу прикључења до 16 
нисконапонских извода);

- За изградњу оваквих објеката потребно је 
обезбедити слободан простор максималних димензија 
5,8х6,3 m за изградњу једноструке монтажно-бетонске 
трафостанице и слободан простор максималних 
димензија 7,1х6,3 m за изградњу двоструке монтажно-
бетонске трафостанице;
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- Поред објеката ових трафостаница 
обавезно предвидети слободан простор за изградњу 
слободностојећег ормана мерног места за регистровање 
утрошене електричне енергије јавног осветљења.

Правила	за	изградњу	подземне	електроенергетске	
мреже	

- Средњенапонску и нисконапонску мрежу градити 
подземно;

- Електроенергетске каблове при паралелном вођењу 
полагати у земљаном рову или кабловској канализацији, 
на дубини од најмање 0,8 m;

- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 
кV и телекомуникационих каблова најмање растојање 
мора бити 0,50 m, односно 1,0 m за каблове напона 
преко 10 кV; 

- При укрштању енергетских и телекомуникационих 
каблова угао укрштања треба да буде око 90°;

- Није дозвољено полагање електроенергетских 
каблова изнад телекомуникационих, осим при 
укрштању, при чему минимално вертикално растојање 
мора бити  0,5 m;

- Паралелно полагање електроенергетских каблова 
и цеви водовода и канализације дозвољено је у 
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање 
мора бити веће  од  0,50 m;

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла 
изнад или испод цеви водовода или канализације;

- При укрштању електроенергетских каблова са 
цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити 
веће од 0,30m,а при приближавању и паралелном 
вођењу 0,50m.

Правила	за	изградњу	jавног	осветљењa

- Светиљке  за  осветљење  саобраћајница  поставити  
на  стубове  расвете  поред саобраћајница на минималном 
растојању од 1,0 m од коловоза, а на међусобном 
растојању до 40 m и ван колских прилаза објектима;

- За расветна тела користити расветна тела у складу 
са новим технологијама развоја;

- Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип 
стубова одредиће се главним пројектом. 

3.1.1.7.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
термоенергетске	инфраструктуре

За термоенергетску инфраструктуру испоштовати 
услове који су дати у Правилнику о условима за несметан 
и безбедан транспорт природног гаса гасоводима 
притиска већег од 16 bar (‘’Службени гласник РС’’ 
бр. 37/2013), интерним техничким правилима ЈП 
„Србијагас”-а, Правилнику о техничким нормативима 
за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода 
од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar 
(‘’Сл.лист СРЈ’’, број 20/92), Правилнику о техничким 
нормативима за кућни гасни прикључак за радни 
притисак до 4 bar (‘’Службени лист СРЈ’’, број 20/92) и 
Правилнику о изградњи постојења за запаљиве течности 
и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности 

(‘’Службени лист СРЈ’’, бр. 20/71 и 23/71).

Гасовод	високог	притиска

Заштитни појас гасовода је појас ширине 200 m са обе 
стране гасовода (2х200 m), рачунајући од осе гасовода, у 
ком други објекти утичу на сигурност гасовода.

У појасу ширине 30 m на једну и другу страну од 
осе гасовода (2х30 m) , забрањено је градити зграде 
намењене за становање или боравак људи без обзира 
на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без 
обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан.

У појасу ширине од 5 m на једну и друту страну (2х5 
m), рачунајући од осе цеводода, забрањено јс садити 
биље чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно 
за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 
0,5 m. У том појасу не сме бити препрека (ограда и сл.) 
и мора стално бити проходан за приступ тешких возила 
у случају итервенција на гасоводу. 

Ако гасовод пролази близу других објската или је 
паралелан с тим објектима, одстојање не сме бити:

- мање од 5 m од државних путева II реда и локалних 
путева, рачунајући од спољне ивице путног појаса;

- мање од 10 m од државних путева I реда, рачунајући 
од спољне ивнце путног појаса;

- мање од 20 m од ауто-путева, рачунајући од спољне 
ивице путног појаса;

- мање од 50 cm од других подземних инсталација и 
мелиорационих објеката, рачунајући од спољне ивице 
цевовода до спољне ивице инсталације или објекта;

- мање од 10 m од регулисаних водотока и канала, 
рачунајући од ножице насипа.

Ако цевовод пролази близу нерегулисаних водотока, 
бунара, извора и изворишних подручја, као и ако 
је паралелан са водотоцима, потребно је прибавати 
сагласност од организација и органа надлежних 
за послове водопривреде, а ако пролази близу 
електроенергетских постројења и водова, одстојање 
мора бити у складу са нормативима прописаним у 
одговарајућим српским стандардима.

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати 
привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.

У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају 
оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о трошку 
инвеститора.

Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку 
инвеститора.

Гасоводи средњег и ниског притиска
Минимална дубина укопавања гасовода средњег 

притиска:
- у зеленим површинама и тротоарима је 0,8 m. 

Изузетно дубина укопавања може бити минимално 0,6 
m, али на деоницама краћим од 50 m и на местима где 
нема опасности од великих оптер ећења;

- при уздужном вођењу гасовода у коловозу је 1,3 m; 
- при укрштању са улицама је 1,3 m;
- на обрадивим површинама је 1,3 m.
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расвете, ваздушне нисконапонске и ЕК мреже, мора 
бити толика да се не угрожава стабилност стуба, али не 
мања од 0,5 m слободног размака.

Минимално дозвољено растојање гасовода средњег 
притиска до ближе ивице темеља објекта је:

- 1,0 m за гасоводе притиска од 2-4 bar и
- 3,0 m за гасоводе притиска 7-13 bar.

Дата растојања могу бити и мања, али не мања од 
0,5 m за гасоводе од 2-4 bar и 1 m за гасоводе 7-13 bar, 
ако се гасовод полаже у заштитну цев и ако се тиме не 
нарушава стабилност објекта.

Када се гасовод средњег притиска води паралелно 
са путевима нижег или вишег реда, његово растојање 
од спољне ивице одводног канала, ножице усека или 
насипа мора бити минимално 0,5 m.

Минимално дозвољено растојање при укрштању 
и паралелном вођењу гасовода средњег притиска са 
другим подземним инсталацијама је:

Паралелно 
вођење (m)

Укрштање 
(m)

гасовод 0,5 0,3
водовод 0,5 0,3

вреловод или топловод 0,7 0,3
канализација од бет. цеви 0,7 0,3

ЕК инсталације 0,6 0,3
ТВ и комуникациони 

кабели 0,5 0,3

високонапонски водови 0,5 0,5
нисконапонски водови 0,5 0,3

вишегодишње дрвенасто 
растиње 1,0 HE

шахтови 0,3 HE

Изван грађевинских подручја дата растојања треба 
повећати за 0,5 m код паралелног вођења и 0,2 m код 
укрштања. 

Минимална дубина укопавања гасовода средњег 
притиска при укрштању са железничком пругом и 
индустријским колосеком износи 1,5 m, рачунајући од 
горње ивице прага и 1 m испод пратећег продужног јарка. 
Није дозвољено укрштање са пругом испод скретница.

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, 
водотоцима и каналима, гасовод се по правилу води под 
правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе 
препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°.

Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу 
смештају у засебне објекте или металне ормане на 
посебним темељима. Растојања од других објеката су:

  Улазни 
притисак 
до 7bar

Улазни 
притисак 
од 7 до 13 

bar
до зграда и других објеката 10 m 15 m

до пута (до ивица) 5 m  8 m
до надземних електричних 

водова 1.5 пута висина стуба

Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен 
мрежом или неком другом врстом ограде. Удаљеност 
ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 m. Ограда 
мора бити висока најмање 2 m.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 
од 0,6 до 1,0 m, у зависности од услова терена. Изузетно 
дубина укопавања може бети минимално 0,5 m, под 
условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са 
подземним водовима, минимално светло растојање износи 
0,4 m, a у изузетним случајевима може бити најмање 0,2 
m. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним 
водовима минимално светло растојање износи 0,2 m, а при 
вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.

Минимална дубина укопавања дистрибутвног гасовода 
при укрштању са путевима и улицама је 1,0 m. 

Мерно-регулациони сет се не сме постављати унутар 
објекта, на места где нема природне вентилације, мора 
бити удаљен од електричног ормарића минимално 1,0 m, 
а од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1,0 m, 
мерено по хоризонтали.

При пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница (“Службени лист СФРЈ”, број 10/90):

- Вентилацију котларнице извести природним 
путем, преко доводне вентилационе решетке у 
спољашњим вратима и одводне вентилационе решетке, 
која се уграђује на наспрамном зиду котларнице (при 
врху зида);

- Одвод продуката сагоревања се врши преко 
димњака са димњачком цеви. Не постоји опасност од 
прескока пламена;

- Код улазних врата котларнице предвидети 
тастер за нужно искључење комплетне електро 
инсталације у котларници;

- Изградити АБ постоље за котао.

3.1.1.8.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
електронске	комуникационе	(ЕК)	инфраструктуре

- ЕК (фиксна, КДС, интернет и др. мрежа) ће се у 
потпуности градити подземно.

- Дубина полагања ЕК каблова треба да је 
најмање 0,8 m, односно 1,0 m (оптички кабл);

- ЕК мрежу полагати поред саобраћајница на 
растојању најмање 1,0 m од саобраћајнице;

- При укрштању са путем каблови морају бити 
постављени у заштитној цеви, а угао укрштања треба да 
буде 90°;
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- При паралелном вођењу електронских 

комуникационих и електроенергетских кабловa до 10 кV 
најмање растојање мора бити 0,50 m и 1,0 m за каблове 
напона преко 10 кV. При укрштању, најмање вертикално 
растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,50 
m, а угао укрштања око 90°;

- При укрштању електронског комуникационог 
кабла са цевоводом гасовода, водовода, и канализације, 
вертикално растојање мора бити најмање 0,30 m;

- При приближавању и паралелном вођењу 
електронског комуникационог кабла са  цевоводом 
гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално 
растојање мора бити најмање 0,50 m;

- Уређаји и опрема УПС поставиће се у метално 
кућиште - слободностојећи орман на јавној површини у 
оквиру саобраћајних коридора или зелених површина. 

3.1.2.	Правила	за	изградњу	у	зони	рада	–	површине	
претежне	намене

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева 
потребно је одредити урбанистичке критеријуме и 
услове за изградњу свих планираних садржаја. Том 
приликом поштовати следеће одредбе:

- конструкцију објеката прилагодити 
осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7оMCS,

- при пројектовању и грађењу обавезно је 
придржавати се Закона о заштити од пожара (“Службени 
гласник РС”, бр. 111/09),

- спроводити мере заштите природних и радом 
створених вредности животне средине у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09),

- спроводити мере заштите водозахвата у складу 
са условима које прописује ЈКП водовод и канализација 
Инђија.

Изградња планираних садржаја (објеката) ће се 
реализовати на основу урбанистичког пројекта, који 
треба да буде урађен у складу са условима из овог Плана 
и уз придржавање свих Законских одредби и техничких 
прописа који конкретну област регулишу. Изградња у 
оквиру постојећег комплекса се може вршити на основу 
услова из овог Плана, уз придржавање свих Законских 
одредби и техничких прописа који конкретну област 
регулишу.

Врста	и	намена	објекта

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони 
дозвољена је изградња: пословних, производних и 
складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: 
пословно-производни објекат, пословно-складишни 
објекат, производно-складишни објекат или пословно-
производно-складишни објекат, производни енергетски 
објекти обновљивих извора енергије (у складу са 
Уредбом о врстама активности и постројења за које се 
издаје интегрисана дозвола). 

Уз главне објекте на грађевинској парцели у 
радној зони дозвољена је изградња: помоћни објекти, 

портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, 
оставе, надстрешнице за возила или робу, типске 
трансформаторске станице, МРС, објекти за смештај 
телекомуникационе и РТВ опреме, ограде и сл.

Производни	енергетски	објекти
 
- Могу се градити садржаји у функцији 

енергетског производног објекта: производни објекат 
који производи енергију (топлотну, електричну) и др., 
соларни колектори,  трансформаторско и разводно 
постројење, пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски  подземни водови; 

- Комплекс мора бити опремљен неопходном 
саобраћајном, водном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром;

- Соларни панели се могу постављати на објекте, 
стубове или на тло преко носача;

- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног енергетског  
објекта  каблирати.

Услови	за	парцелацију,	препарцелацију	и	
формирање	грађевинске	парцеле

Величина парцеле мора бити довољна да прими све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким 
процесом, као и пратеће садржаје, уз поштовање 
дозвољеног индекса заузетости парцеле, који износи 
макс. 70%, а индекс изграђености макс. 2,1.

Површина грађ. парцеле мин. 1000 m2, ширина 
уличног фронта мин. 20 m. Дозвољава се укрупњавање 
парцела (препарцелација). 

Имајући у виду специфичност подручја предвиђена 
је оптимална мрежа саобраћајница – уличних коридора, 
чиме су дефинисане површине претежне (остале) 
намене. На графичком прилогу бр. 2.5. дат је предлог 
оптималне парцелације. 

Постојећи комплекс се задржава.
Положај објеката у односу на регулацију и у односу 

на границе грађевинске парцеле
У зависности од технолошког процеса производње 

у оквиру конкретног радног комплекса, код изградње 
нових комплекса (објеката) грађевинска линија у односу 
на регулациону линију је одмакнута мин. 5,0 m, а 10,0 
m од коридора обилазнице, изузев у делу где се пружа 
гасовод високог притиска, где је грађевинска линија 
дефинисана заштитним коридором гасовода. Објекти 
који се налазе на улазу у радни комлекс предњом 
фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.

Обзиром да технолошки процес у великој мери 
условљава организацију парцеле, изградња објеката 
решаваће се од случаја до случаја. Минимални 
услови које је неопходно испоштовати су: удаљеност 
грађевинске линије од границе суседне парцеле је 
минимално 5,0 m (евентуално је дозвољена и мања 
удаљеност - мин. 1,0 m, под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни 
размак између објеката на две суседне парцеле већи од 
4,0 m, тј. већи од половине вишег објекта).
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Производни	енергетски	објекти
 
- Могу се градити садржаји у функцији 

енергетског производног објекта: производни објекат 
који производи енергију (топлотну, електричну) и др., 
соларни колектори,  трансформаторско и разводно 
постројење, пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски  подземни водови; 

- Комплекс мора бити опремљен неопходном 
саобраћајном, водном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром;

- Соларни панели се могу постављати на објекте, 
стубове или на тло преко носача;

- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног енергетског  
објекта  каблирати.

Услови	за	парцелацију,	препарцелацију	и	
формирање	грађевинске	парцеле

Величина парцеле мора бити довољна да прими све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким 
процесом, као и пратеће садржаје, уз поштовање 
дозвољеног индекса заузетости парцеле, који износи 
макс. 70%, а индекс изграђености макс. 2,1.

Површина грађ. парцеле мин. 1000 m2, ширина 
уличног фронта мин. 20 m. Дозвољава се укрупњавање 
парцела (препарцелација). 

Имајући у виду специфичност подручја предвиђена 
је оптимална мрежа саобраћајница – уличних коридора, 
чиме су дефинисане површине претежне (остале) 
намене. На графичком прилогу бр. 2.5. дат је предлог 
оптималне парцелације. 

Постојећи комплекс се задржава.

Положај	објеката	у	односу	на	регулацију	и	у	односу	
на	границе	грађевинске	парцеле

У зависности од технолошког процеса производње 
у оквиру конкретног радног комплекса, код изградње 
нових комплекса (објеката) грађевинска линија у односу 
на регулациону линију је одмакнута мин. 5,0 m, а 10,0 
m од коридора обилазнице, изузев у делу где се пружа 
гасовод високог притиска, где је грађевинска линија 
дефинисана заштитним коридором гасовода. Објекти 
који се налазе на улазу у радни комлекс предњом 
фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.

Обзиром да технолошки процес у великој мери 
условљава организацију парцеле, изградња објеката 
решаваће се од случаја до случаја. Минимални 
услови које је неопходно испоштовати су: удаљеност 
грађевинске линије од границе суседне парцеле је 
минимално 5,0 m (евентуално је дозвољена и мања 
удаљеност - мин. 1,0 m, под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни 
размак између објеката на две суседне парцеле већи од 
4,0 m, тј. већи од половине вишег објекта).

Степен	заузетости	грађевинске	парцеле

Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске 
парцеле је 70%. Под степеном заузетости се подразумева 
површина под објектима, саобраћајницама и платоима. 
Неопходно је обезбедити мин. 30% уређених зелених 
површина.

Највећа	дозвољена		спратност

У зависности од намене објеката произилази и 
њихова спратност. Објекти су спратности:

- пословни: макс. П+1+Пк (приземље+две етаже), 
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна 

етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки 
процес производње,

- складишни: П (приземље), евентуално П+Пк 
(приземље+једна етажа), евентуално и више ако то 
захтева технолошки процес,

- помоћни: П (приземље).

За све врсте објеката дозвољена је изградња 
подрумске/сутеренске етаже ако не постоје сметње 
геотехничке и хидротехничке природе.

Најмања	дозвољена	међусобна	удаљеност	објеката

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у 
низу (у оквиру парцеле).

Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност 
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се 
дозволити ако то технолошки процес производње 
захтева и ако су задовољени услови противпожарне 
заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката у 
оквиру комплекса је мин. половина висине вишег 
објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи 
од 4,0 m. Код производних и складишних објекта мора се 
обезбедити пролаз ватрогасног возила измађу објеката. 

Услови	за	изградњу	ограде

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не 
може бити виша од h=2,2 m. Ограда на регулационој 
линији и ограда на углу мора бити транспарентна 
односно комбинација зидане и транспарентне ограде. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине 
макс. 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде не 
може бити виши од 0,9 m.

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном 
оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом 
оградом до максималне висине.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на 
грађевинској парцели која се ограђује.

Капије на регулационој линији се не могу отварати 
ван регулационе линије.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина 
у оквиру грађевинске парцеле, уз услов да висина те 
ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да 
је обезбеђена проточност саобраћаја.
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Обезбеђивање	приступа	парцели	и	простора	за	
паркирање	возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора 
се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз 
парцели је мин. ширине 3,5 m са мин. унутрашњим 
радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је мин. 
ширине 1,5 m.

У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине 
могу да се граде под следећим условима:

- мин. ширина саобраћајнице је 3,5 m. Унутрашњи 
радијус кривине је 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се 
обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних 
услова, 

- за паркирање возила за сопствене потребе 
у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 
паркинг простор (за путничко возило мин. 5,0 х 2,5 m, за 
теретно возило мин. 6,0 х 3,0 m, односно у зависности 
од величине теретног возила).

На грађевинској парцели обезбедити паркирање 
теретних и путничких возила и бицикала, као и потребан 
манипулативни простор. Све саобраћајне површине – за 
динамички и мирујући саобраћај, било да су јавне или 
у оквиру радног комплекса, морају бити асфалтиране 
или бетониране, а уз њих је обавезна изградња канала 
за одвођење атмосферских вода (или зацевљење исте), 
који морају бити повезани са уличном канализацијом 
атмосферских вода. 

Заштита	суседних	објеката

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 2,5 
m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m 
онда се она поставља на грађевинску линију.

Грађевински елементи на нивоу приземља, 
према регулационој линији, могу прећи грађевинску 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то:

- транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m по 
целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m,

- платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом мање од 1,0 m од спољне 
ивице тротоара на висину изнад 2,5 m,

- конзолне рекламе мање од 1,2 m на висини 
изнад 2,5 m.

Изградњом објеката уз источну (односно јужну) 
страну парцеле не сме се нарушити ваздушна линија 
суседне парцеле, а одвођење атмосферских падавина са 
кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се гради објекат.

Нивелацијом саобраћајних површина одвођење 
атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на 
којој се гради.

Уз границу парцеле формирати ободне зелене 
површине које ће имати функцију изолације самог 
комплекса од околних суседних парцела. 

3.1.2.1.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
саобраћајне	инфраструктуре

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне 
површине унутар радних садржаја и комплекса извести 
са различитим ширинама (у зависности од делатности, 
технолошког процеса, врсте очекиваних возила и 
расположивог простора) и свим потребним елементима 
за комфорно кретање (полупречници лепеза у смислу 
обезбеђења противпожарне проходности Rmin= 7,0 m).

Коловозну конструкцију интерних саобраћајница 
и платоа у оквиру радних, складишних и услужних 
комплекса, димензионисати у зависности од врсте 
возила која се очекују (препорука за средње тежак 
саобраћај-носивост коловозне конструкције од мин. 
60 kN /осовини), на основу података добијених гео-
механичким испитивањима.

Стационарни саобраћај (паркирање) решавати 
у оквиру парцела, са избором система паркирања у 
зависности од изабраног система, врста очекиваних 
возила и расположивог простора. Препоручен систем 
за паркирање је управни са димензијама од 5,0 х 2,5 m 
за путничка возила, 10,0 х 3,0 m за ЛТВ и (15,0) 18,0 х 
3,5 m за ТТВ и АВ, као проточне под косим углом (45°, 
60°, 75°) или ако то простор не дозвољава омогућити 
полиномно коришћење саобраћајно-манипулативних 
површина за окретнице (маневрисање).

3.1.2.2.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
водопривредне	инфраструктуре

Снабдевање	водом

- Трасе водовода унутар појединачних комплекса 
водити у коридорима сервисних саобраћајница, у 
зеленој површини;

- Дубина укопавања не би смела да је мања од 
1,0-1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и 
саобраћајног оптерећења;

- На мрежи предвидети максималан број 
деоничних затварача, ваздушних вентила и муљни 
испуст;

- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што 
је могуће мање слепих водова;

- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити 
према важећим прописима и стандардима;

- Прикључење на насељску водоводну мрежу 
извести према претходно прибављеним условима и 
сагласностима надлежног комуналног предузећа;

- Уколико радни притисак према хидрауличком 
прорачуну не може да подмири потребе планираних 
садржаја, обавезно предвидети постројење за повишење 
притиска;

- За санитарни део инсталација предвидети 
постројење које одговара техничким условима 
прикључења (ГСУ) са контролом  улазног притиска, 
у циљу заштите рада постројења и градске водоводне 
мреже од прецрпљења;

- Прикључак од цеви положене у коридору 
општинског пута до водомерног шахта урадити са цевима 
пречника усклађеног са хидрауличким прорачуном и
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пројектовати га искључиво у правој линији, управно 
на доводни цевовод. Не дозвољавају се никакви 
хоризонтални нити вертикални преломи на овој деоници;

- Пројектом водоводног прикључка треба 
предвидети постављање водомера. Водомер поставити 
у шахт мин. димензија 1,2х1,2 m на мин. 2,0 m од 
регулационе линије;

- За обезбеђење потреба хидрантске 
противпожарне мреже могуће је бушење бунара у 
појединачним комплексима који ће захватати мање 
квалитетну издан;

- За потребе обезбеђења хидрантске мреже 
довољним количинама воде за гашење пожара, 
предвидети изградњу резервоара одговарајуће 
запремине.

Одвођење	отпадних	и	атмосферских	вода

- Канализацију радити по сепаратном систему;
- Системом фекалне канализације покрити цело 

подручје у комплексу;
- Трасу фекалне канализације унутар комплекса 

водити у коридорима сервисних саобраћајница;
- Минимални пречник канала не сме бити мањи 

од Ø200 mm;
- Минималне падове колектора одредити у 

односу на усвојени цевни материјал, према важећим 
прописима и стандардима (не препоручују се бетонске 
цеви);

- Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете 
коловоза;

- Пројектовање прикључка - цевовода предвидети 
од ПВЦ цеви, профила минимум Ø160 mm за фекалну 
канализацију, односно Ø200 mm за атмосферску 
канализацију, на дубини која је прилагођена типу 
прикључења (на цев или преко  шахта насељске 
канализације);

- Гранични ревизиони шахт извести 1,0 m од 
регулационе линије;

- Дно канала прикључка комплекса од ревизионог 
шахта до насељске канализационе мреже извести у 
нагибу од минимум 1,33% до 6%;

- Ревизиони шахт може бити од различитих 
материјала: зидан од опеке и малтерисан цементним 
малтером, од неармираног или армираног бетона или 
монтажни, од готових бетонских цеви уграђених у 
бетонску подлогу;

- За потребе пречишћавања прикупљених 
отпадних вода, на простору комплекса изградити 
постројење за пречишћавање отпадних вода 
одговарајућег капацитета.

- Трасе атмосферске канализације водити у 
зеленом појасу дуж сервисних саобраћајница;

- Сливнике радити са таложницима за песак или 
предвидети таложнице за песак пре улива у сепаратор 
масти и уља;

- Реципијент је отворена каналска мрежа;
- Коте дна канализационих испуста пројектовати 

тако да буде 0,5 m изнад дна канала у који се уливају;
- Све радове извести уз претходно прибављене 

услове и сагласности надлежног комуналног предузећа.

3.1.2.3.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
електроенергетске	инфраструктуре

- Трафостанице градити као монтажно бетонске, 
зидане или у склопу објеката за 20/0,4 напонски пренос;

- Капацитет трафостаница ће бити у складу 
са потребама, са једним трансформатором називне 
снаге до 630kVA и могућношћу прикључења до 8 
нисконапонских извода, односно називне снаге до 1000 
kVA и могућношћу прикључења до 12 нисконапонских 
извода и двострука са два трансформатора називне 
снаге до 630kVA и могућношћу прикључења до 16 
нисконапонских извода;

- Минимална удаљеност трафостанице од 
осталих објеката мора бити 3,0m;

- Електроенергетску мрежу у комплексу, 
средњенапонску и нисконапонску у потпуности каблирати;

- При изградњи подземне електроенергетске мреже 
у комплексу важе исти услови  као и услови за изградњу 
подземне електроенергетске на јавном земљишту. 

- Прикључење објеката на електроенергетску 
мрежу извести подземним кабловима по условима 
надлежног предузећа у Руми.

Производни	енергетски	објекти:

- Могу се градити садржаји у функцији 
енергетског производног објекта: производни објекат 
који производи енергију (топлотну, електричну) и др., 
соларни колектори,  трансформаторско и разводно 
постројење, пословни објекат, средњенапонски и 
нисконапонски  подземни водови; 

- Комплекс мора бити опремљен неопходном 
саобраћајном, водном, енергетском и електронском 
комуникационом инфраструктуром;

- Соларни панели се могу постављати на објекте, 
стубове или на тло преко носача;

- Електроенергетску мрежу и осталу неопходну 
инфраструктуру у функцији производног енергетског  
објекта  каблирати.

Општи	услови	прикључења	објеката	на	
дистрибутивни	електроенергетски	систем:

- Нове и постојеће објекте прикључивати на 
постојећу или планирану мрежу дистрибутивног 
електроенергетског система;

- За прикључење објеката на дистрибутивни 
електроенергетски систем, потребно је изградити 
прикључак који ће се састојати од прикључног вода и 
ормана мерног места (ОММ).

3.1.2.4.	Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
термоенергетске	инфраструктуре

Гасни прикључак је део дистрибутивног гасовода који 
спаја уличну мрежу са унутрашњом гасном инсталацијом. 
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- Цевовод се полаже на дубину укопавања од мин. 
0,8 m;

- Најмање растојање цевовода од свих укопаних 
инсталација мора бити 0,2 m;

- Траса цевовода се води најкраћим путем и мора 
остати трајнo приступачна;

- Положај и дубина укопавања гасног прикључка 
снимају се геодетски;

- Гасни прикључак завршава се на приступачном 
месту главним запорним цевним затварачем који може 
да се угради непосредно по уласку у зграду или ван ње 
(у прикључном ормарићу или у зидном ормарићу);

- Мерно-регулациони сет не сме се постављати 
унутар објекта, на места где нема природне вентилације, 
мора бити удаљена од електричног ормарића мин. 1 m, 
као и од отвора на објекту (прозора, врата) мин. 1 m 
мерено по хоризонтали;

- При пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима 
за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница (“Службени лист СФРЈ”, бр. 10/90);

- Вентилацију котларнице извести природним путем, 
преко доводне вентилационе решетке у спољашњим 
вратима и одводне вентилационе решетке која се уграђује 
на наспрамном зиду котларнице (при врху зида);

- Одвод продуката сагоревања се врши преко 
димњака са димњачком цеви. Не постоји опасност од 
прескока пламена;

- Код улазних врата котларнице предвидети тастер 
за нужно искључење комплетне електро инсталације у 
котларнице;

- Изградити АБ постоље за котао.

3.1.2.5.		Правила	за	изградњу	мреже	и	објеката	
електронске	комуникационе	(ЕК)	инфраструктуре

- Подземну електронску комуникациону мрежу 
градити по условима грађења подземне електронске 
комуникационе мреже на јавним површинама;

- Прикључење корисника на електронску 
комуникациону мрежу извести подземним прикључком 
по условима надлежног предузећа. 

Комплекс	радио-базне	станице

- Мин. површина за изградњу РБС треба да буде 
10,0 х 10,0 m;

- За потребе садржаја изградиће се армирано-
бетонски стуб као носач антена;

- Обезбедити колско-пешачки прилаз објекту 
мин. ширине 3,0 m са сервисне саобраћајнице;

- Површину за изградњу РБС оградити оградом 
мин. висине 2,0 m.

3.2.	 УСЛОВИ	ЗА	ПАРЦЕЛАЦИЈУ,	
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ	И	ФОРМИРАЊЕ	
ГРАЂЕВИНСКЕ	ПАРЦЕЛЕ

3.2.1.	Правила	парцелације

На основу новоодређених регулационих линија 
деобом се од постојећих парцела у обухвату Плана 
образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, 
или добијају нову намену.

3.2.2.	Правила	препарцелације

Од парцела насталих деобом, које добијају нову 
намену, и постојећих парцела препарцелацијом 
се образује нова јединствена грађевинска парцела 
површине јавне намене – парцеле приступних 
саобраћајница, обилазнице и заштитног зеленила.

3.2.3.	Формирање	грађевинске	парцеле

Парцелацију и препарцелацију грађевинских парцела 
и формирање нових грађевинских парцела спроводити 
израдом Пројеката парцелације/препарцелације.

Величина парцеле намењене изградњи привредних 
капацитета мора бити довољна да прими све садржаје 
који су условљени конкретним технолошким процесом, 
као и пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног 
индекса изграђености и степена заузетости земљишта.

3.3.	УСЛОВИ	И	МЕРЕ	ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈУ	ПЛАНА

План детаљне регулације радне зоне - локације 10 у 
К.О. Инђија представља извршни документ.

Даље спровођење овог Плана вршиће се непосредним 
спровођењем Плана кроз поступак израде локацијске 
дозволе, а на основу услова дефинисаних овим Планом 
за постохећи комплекс, а за нове радне комплексе је 
обавезна израда урбанистичког пројекта.

Услед комплексности планираних садржаја могућа је 
етапност реализације Плана, као и фазност у реализацији 
сваке од етапа – идејним и главним пројектима ће се 
дефинисати обим изградње у свакој од фаза (етапа).

Овај План објавити у „Службеном листу општине 
Инђија

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:35-1793/2014-I           Председник
Дана:27.новембра 2014.године   
Инђија                                                Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 4. став 3.  и  члана 13. став 1. Закона 

о комуналним делатностима („Службени гласник  РС“, 
број 88/11) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине 
Инђија“, број 9/13),

 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној дана 27.новембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ	
О		ОДРЖАВАЊУ		ЈАВНИХ		ЗЕЛЕНИХ		

ПОВРШИНА

		I			ОПШТЕ	ОДРЕДБЕ
 

Члан	1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналне делатности одржавања јавних зелених 
површина на територији општине Инђија, права и 
обавезе вршиоца ове комуналне делатности, начин 
вршења надзора над њеним обављањем  и друга питања 
од значаја за обављање ове делатности.

Члан	2.
 Комунална делатност одржавања јавних 

зелених површина  у смислу ове одлуке, је уређење, 
текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 
рекреативних површина и приобаља, као и других 
јавних зелених површина.

Уређење јавних зелених површина у смислу ове одлуке, 
обухвата планирање и подизање нових  и одржавање и 
реконструкцију  постојећих јавних зелених површина.

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:
1. подизање травних површина, одржавање висине 

траве до 5cm, редовно наводњавање, прехрањивање и др;
2. формирање ружичњака односно цветњака од перана 

и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског цвећа;
3. континуирано одржавање јавних зелених 

површина;
4. испуњавање жардињера предвиђеним 

биљним материјалом, прехрањивање, заливање и  
замена осушеног и оштећеног биљног материјала у 
жардињерама;

5. орезивање живе ограде и пузавица у складу са 
естетским и функционалним захтевима околине;

6. нега дрворедних садница у улици или алеји;
7. друге неопходне радње ради заштите дрвећа.
          
Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених 

површина у смислу ове одлуке, обухвата обнову и 
реконструкцију постојећих јавних зелених површина.

Члан	3.
 Јавне зелене површине су све зелене површине 

на територији општине Инђија  на којима је извршено 
озелењавање, садња садница, подизање травњака, 
цветњака, ружичњака и другог зеленила, и на којима 
су по правилу изграђене пешачке комуникације, дечја 
игралишта и други елементи који служе употреби тих 
површина,  земљишта која су у складу са планском 

документацијом намењена за подизање јавних зелених 
површина,  као и неуређене јавне зелене површине под 
парложном травом.

Члан	4.
Јавне зелене површине у смислу ове одлуке су:
1. паркови;
2. скверови;
3. зеленило дуж саобраћалница ( травњаци, дрвореди, 

ветрозаштитни појасеви и други засади);
4. блоковско зеленило, зеленило поред и око 

стамбених зграда вишепородичног становања осим 
дворишта која припадају згради;

5. зелене површине дуж обала реке;
6. јавне зелене површине за рекреацију;
7. заштитно зеленило, као и остале зелене површине.

II				УРЕЂЕЊЕ,	ОДРЖАВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	
ЈАВНИХ	ЗЕЛЕНИХ	ПОВРШИНА

      
Члан	5.

Одржавање јавних зелених површина на територији 
општине Инђија, обавља Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Инђија (у даљем тексту: Предузеће).

Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује 
тако да кроз реализацију Програма  одржавања јавних 
зелених површина, обезбеди прописани обим, врсту и 
квалитет радова и услуга. 

Предузеће је обавезно да у свом рачуноводству 
одвојено исказује све приходе и расходе који су везани 
за обављање комуналне делатности одржавања јавних 
зелених површина.

Члан	6.
Одржавање јавних зелених површина обавља се 

према годишњем програму одржавања јавних зелених 
површина (у даљем тексту: Програм).

Програм из става 1. овог члана доноси Предузеће, 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну 
годину, и на исти је дужно да прибави  сагласност 
Скупштине општине.

Члан	7.
 Програм  из члана 6. ове одлуке, мора да 

обезбеди минималне технолошке стандарде из ове 
области  и  нарочито садржи:

1. локације  и спецификацију јавних зелених 
површина које се предвиђају за уређење, текуће и 
инвестиционо одржавање и санацију;

2. врсту и обим радова по локацијама, у складу са 
техничко технолошким стандардима;

3. време, динамику, односно период обављања 
радова по локацијама;

4. висину средстава потрених за реализацију 
Програма по локацијама.

      
Члан	8.

 Уређење јавних зелених површина односно 
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подизање јавних зелених површина, врши се према 
техничкој документацији-пројекту озелењавања, који је 
саставни део главног пројекта и предходно прибављене 
грађевинске дозволе.
 Пројекат из става 1. овог члана садржи; 
биолошку основу, пројекат, технички опис и  друге 
битне податке који утичу на подизање и рационално 
одржавање јавних зелених површина.

Члан	9.
 Установе, друга правна лица и предузетници, 
старају се о уређењу и одржавању зелених површина 
које непосредно користе, односно којима су те површине 
поверене на управљање, уређење и одржавање, заједно 
са објектима изграђеним на тим површинама.

Члан	10.
 Власници односно корисници зелених 
површина уз пословне и стамбене објекте,  неизграђеног 
грађевинског земљишта, као и других сличних површина 
које се граниче са површинама јавне намене, дужни су 
ове површине редовно одржавати.

Члан	11.
Власник односно корисник објекта односно 

земљишта,  дужан је да одржава јавну зелену површину 
у дужини објекта односно земљишта које користи.

Под одржавањем у смислу става 1. овог члана, 
подразумева се основна нега украсног грмља, цвећа и 
траве, као и чишћење целокупне површине.
 

Члан	12.
 Инвеститор који је уговором о уређењу 
грађевинског земљишта обавезан да при изградњи 
стамбеног, пословног или другог објекта изврши уређење 
јавне зелене површине, дужан је да уређење врши према 
техничкој документацији - пројекту озелењавања, а који 
је саставни део грађевинске дозволе.
 Инвеститор је дужан да новоуређену јавну 
зелену површину преда на одржавање Предузећу.

Члан	13.
Дрвеће које је Програмом предвиђено за орезивање, 

може орезивати само Предузеће.
Дрвеће које Програмом није предвиђено за 

орезивање, могу орезивати физичка лица, предузетници 
и правна лица испред чијих објеката се дрвеће налази, уз 
сагласност и стручни надзор Предузећа.

Уколико Предузеће не да сагласност у року од 15 
дана од дана подношења захтева, сматраће се да је 
сагласност дата.

Члан	14.	
 Предузеће може без одобрења да сече 
стабла која су болесна, сува, оштећена елементарном 
непогодом, саобраћајним удесом или због безбедности 
људи и саобраћаја.
 Предузеће је дужно да уклони сува и оштећена 
стабла заражена штеточинама и болестима уколико се 
не могу спасити другим заштитним мерама.

Члан	15.
Стабла и гране са јавних зелених површина, које 

сметају ваздушним водовима, орезује или уклања  само 

овлашћено предузеће односно предузеће које врши 
дистибуцију електричне енергије или пружа телеком 
услуге.

Члан	16.
Предузеће је дужно да:
1. одржавање јавних зелених површина (уређење, 

текуће и инвестиционо одржавање и санацију), обавља 
према Програму и уговору;

2. на основу поднете и евидентиране пријаве, без 
одлагања предузме све неопходне мере, ради отклањања 
опасности  ако дрво или друго зеленило представља 
опасност по живот, здравље или имовину  људи;

3. по налогу инспектора,  јавне зелене површине 
доведе у исправно стање када на њима настану оштећења 
и промене,  као последица прекршајне или друге радње.

Члан	17.
 Предузеће је дужно да води посебну евиденцију 
јавних зелених површина, која садржи податке и 
информације:
1. о зеленим површинама, њиховом квалитету и 
квантитету;
2.о дрвећу, са одвојеним подацима за дрвеће дуж 
саобраћајница и другим јавним површинама (њиховој 
локацији, врсти и броју, старости, димензији, виталности 
дрвећа и др.);
          Предузеће је дужно да једном годишње до 1. 
септембра, Председнику општине и Општинској управи 
- Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и 
заштиту животне средине, достави информацију о стању 
јавних зелених површина (биљног материјала и урбане 
опреме постављене на јавним зеленим површинама).

Члан	18.	
 Јавне зелене површине могу се користити само у 

сврхе за које су намењене и према условима дефинисаним 
урбанистичким плановима  и овом одлуком.

 Изузетно, ако је то у општем интересу, Општинска 
управа - Одељење за урбанизам, комунално-стамбене 
послове и заштиту животне средине, може одобрити да 
се јавна зелена површина користи за манифестације и 
друге догађаје и скупове.

Члан	19.
Одобрење из члана 18.  мора садржати:
1. начин, обим, време и услове коришћења јавне 

зелене површине;
2. висину накнаде за коришћење исте;
3. обавезу успостављања пређашњег стања на јавној 

зеленој површини.

Члан	20.
На јавним зеленим површинама забрањено је:
1. оштећивати дрвеће и друге засаде;
2. скидати плодове и цветове са дрвећа, шибља и 

цветних засада;
3. ненаменски користити травњак;
4. копати и износити земљу, камење, песак и друге 

састојке земљишта;
5. скидати, уништавати или оштетити путоказе, 

натписне плочице и сл.
6. ложити ватру или палити стабло или лишће;
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Члан	21.
 Средства за обављање и развој комуналне делатности 
одржавања јавних зелених површина обезбеђују се из следећих 
прихода:
1. приход из буџета општине;
2. наменских средстава других нивоа власти;
3.  и других извора у складу са законом.

III			НАЧИН	ОБЕЗБЕЂИВАЊА	
КОНТИНУИТЕТА	У	ОДРЖАВАЊУ
							ЈАВНИХ	ЗЕЛЕНИХ	ПОВРШИНА

Члан	22.
 У случају поремећаја или прекида у обављању 
комуналне делатности одржавања јавних зелених површина, 
услед више силе или других разлога који се нису могли 
предвидети, односно спречити, Предузеће је обавезно да 
одмах обавести Општинску управу - Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и 
без одлагања, предузме мере на отклањању узрока поремећаја, 
односно прекида и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, 
односно разлога због којих је дошло до прекида у обављању 
комуналне делатности одржавања јавних зелених површина;
2. предузме и друге мере које утврди надлежни орган;

Члан	23.		
 У случајевима из члана 22.  ове одлуке, Предузеће 
је обавезно да истовремено са предузимањем мера, обавести  
Општинску управу - Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине, о разлозима 
поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.
 Кад Општинска управа - Одељење за урбанизам, 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, прими 
обавештење из става 1. овог члана, дужна је да без одлагања о 
томе обавести Општинско веће и предложи мере за отклањање 
насталих последица и друге потребне мере неопходне за 
несметано обављање ове комуналне делатности и то:

1. одреди ред првенства и начин обављања комуналне 
делатности одржавања јавних зелених површина;

2. нареди мере за заштиту комуналних и других 
објеката и уређаја и имовине Предузећа, која служе за 
обављање комуналне делатности одржавања јавних 
зелених површина; 

3.  предузме мере за отклањање последица и друге 
потребне мере;

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за 
поремећај, односно прекид у обављању комуналне 
делатности одржавања јавних зелених површина, као и 
одговорност за накнаду учињене штете;

Члан	24.
У случају прекида у обављању комуналне делатности 

одржавања јавних зелених површина услед штрајка, 
Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада. 
      

Члан	25.
         О спровођењу ове одлуке стара се Одељење за урбанизам, 
комунално - стамбене послове и заштиту животне средине.

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове 
одлуке, врши  Одељење за инспекцијске послове.

		IV			КАЗНЕНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	26.
 Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 
динара, казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. свој рад и пословање не организује тако да кроз 
реализацију Програма  одржавања јавних зелених површина, 
обезбеди прописани обим, врсту и квалитет радова и услуга( 
члан 5.став 2.);
2. уређење јавних зелених површина односно 
подизање јавних зелених површина, не врши према техничкој 
документацији-пројекту озелењавања, који је саставни део 
главног пројекта и предходно прибављене грађевинске дозволе( 
члан 8.став1.); 
3. не уклони сува и оштећена стабла заражена 
штеточинама и болестима уколико се не могу спасити другим 
заштитним мерама (члан 14.став 2.);
4. не поступи у складу са чланом 16. ове Одлуке;
5. не поступи у складу 17.став 1. ове Одлуке;
           За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно 
лице у Предузећу новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
75.000,00 динара.

Члан	27.
 Новчаном  казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 
динара, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. се не стара о уређењу и одржавању зелених површина 
које непосредно користи, односно коме су те површине поверене 
на управљање, уређење и одржавање, заједно са објектима 
изграђеним на тим површинама (члан 9. ове Одлуке);
2. не поступа у складу са чланом 10.ове Одлуке;
3. не поступа у складу са чланом 11.ове Одлуке;
4. не поступа у складу са чланом 12.ове Одлуке;
5. поступа супротно члану 13.став 1. и став 2. ове Одлуке; 
6. поступа супротно члану 15. ове Одлуке; 
7. не поступа у складу са чланом 18.ове Одлуке;
8. поступа супротно забранама из члана 20.ове Одлуке;
           За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
75.000,00 динара. 
         За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник 
новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара.
         За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се физичко лице 
новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

V			ПРЕЛАЗНЕ	И	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ
 

Члан	28.	
 Предузеће ће успоставити посебну евиденцију 
јавних зелених површина са подацима и информацијама 
из члана 17. ове одлуке у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан	29.
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених 
рекреационих површина и раскопавању и заузимању 
јавних површина („Службени лист општина Срема“, 
број 11/98 и 19/03 ).
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Члан	30.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:352-354/2014-I            Председник
Дана:27.новембра 2014.године
Инђија                 Александар Ковачевић,с.р.

654
На основу члана 49. став 1. и 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 15. 
став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија („Службени 
лист општине  Инђија“ бр.7/13 и 14/13)  и члана 37. став 
1. тачка 37. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ број 9/13), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
27.новембра 2014.године, донела је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	О	

РАСПОДЕЛИ	ДОБИТИ	ЈАВНОГ	КОМУНАЛНОГ	
ПРЕДУЗЕЋА		‘’КОМУНАЛАЦ’’ЈП	ИНЂИЈА

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити 

донету од стране  Надзорног одбора Jавног комуналног 
предузећа „Комуналац“  ЈП Инђија, број:2519 од дана 
28.октобра 2014. године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број: 40- 1210/2014-I-1           Председник
Дана:27.новембра 2014.године 
И н ђ и ј а         Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-

пречишћен текст(„Службени лист општине Инђија 
бр.9/2013), 

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 27. 
новембра 2014. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	О	

ИЗМЕНИ	И	ДОПУНИ	ПРОГРАМА	ПОСЛОВАЊА	
ЈАВНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	ЗА	САКУПЉАЊЕ	
И	ОДЛАГАЊЕ	ОТПАДА	И	ОДРЖАВАЊЕ	
ДЕПОНИЈА	„ИНГРИН“	ИНЂИЈА	ЗА		2014.

ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 

Програма пословања Јавног предузећа за сакупљање 

и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ 
Инђија, броj:388/2014, коју је донео Надзорни одбор 
овог Предузећа на седници одржаној 12.новембра 2014.
године.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:023-31/2014-I            П р е д с е д н и к,
Дана,27.новембра 2014. године 
И н ђ и ј а                     Александар Ковачевић,с.р.

656
На основу члана  18. и 37.  Статута  општине  Инђија-

пречишћен текст(„Службени лист општине Инђија 
бр.9/2013), 

 Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
27. новембра 2014. године, донела је 

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ОДЛУКУ	
О		УСВАЈАЊУ	РЕБАЛАНСА	ПРОГРАМА	

ПОСЛОВАЊА	И	ФИНАНСИЈСКОГ	ПЛАНА		
ЗА		2014.ГОДИНУ	ЈКП	„ВОДОВОД	И	

КАНАЛИЗАЦИЈА“	ИНЂИЈА
 

I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању ребаланса 

Програма пословања и финансијског плана за 2014.
годину Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Инђија ЈП, броj:2999, коју је донео 
Надзорни одбор овог Предузећа на седници одржаној 
14.новембра 2014.године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:023-32/2014-I            П р е д с е д н и к
Дана,27.новембра 2014. године 
И н ђ и ј а                   Александар Ковачевић,с.р.
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 На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута 
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општина Инђија“ број:9/2013),
 Скупштина општине Инђија на седници 
одржаној 27.новембра 2014. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
	О	ИМЕНОВАЊУ	ЈЕДНОГ	ЧЛАНА	

ШКОЛСКОГ	ОДБОРА	СРЕДЊЕ		ШКОЛЕ	
„ДР	ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	ИНЂИЈА

I
Драгана Младеновић именује се у  састав Школски  
одбор  Средње  школе  „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија 
из реда запослених.

II
               Мандат именоване из тачке I овог Решења, траје 
до истека мандата Школског одбора Средње школе „Др 
Ђорђе Натошевић“ Инђија.

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-294/2014-I          П р е д с е д н и к
Дана,27. новембра 2014. године
Инђија          Александар Ковачевић,с.р.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
658

На основу  члана 26. Пословника о раду Општинског 
већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 
15/10 и 20/10),  разматрајући  услове за учешће на 
јавном  конкурсом за доделу бесповратних средстава  
локалним самоуправама са територије АП Војводине 
за суфинансирање пројеката из области електронских 
комуникација и информационог друштва , који је 
расписао  Покрајински секретаријат  за  привреду, 
запошљавање и равноправност полова дана  06.11.2014. 
године,

Општинско веће општине Инђија је дана  13.новембра 
2014.године,  донело 

О	Д	Л	У	К	У

I
Општина Инђија приступа реализацији Пројекта 

видео надзора и бесплатног интернета у општини 
Инђија, у складу са условима Јавног  конкурса за  доделу 
бесповратних средстава  локалним самоуправама са 
територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из 
области електронских комуникација и информационог 
друштва, који је расписао Покрајински секретаријат  за  
привреду, запошљавање и равноправност полова дана  
06.11.2014. године,  пријавом  наведног пројекта  на  

конкурс.

II
Утврђује се да неопходна средства за сопствено 

учешће Општине Инђија у реализацији пројекта из 
тачке I ове Одлуке износе 1.140.000,00 динара ( са ПДВ-
ом), што представља  30 % од укупне вредности пројекта 
која износи  3.800.000,00 динара ( са ПДВ-ом).

Средства сопственог учешћа из става 1. ове тачке, 
обезбеђена су у буџету Општине Инђија за 2014.годину.

III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:401-136/2014-III    Председник,
Дана:13.новембра 2014.године 
И н ђ и ј а                            Петар Филиповић,с.р.            

659
На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине 

Инђија -  пречишћен текст („ Службени лист општине 
Инђија“ , број 9/13 ) и члана 8. Став 1. Правилника о 
коришћењу службених возила („Службени лист општине 
Инђија“ број 11/2012 и број 11/2014 ), 

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19.новембра 2014. године, донело је  

ОДЛУКУ

I 
 Путничко возило марке „Mercedes benz“ 

регистарске ознаке IN-021ЕR, власништво Општинске 
управе општине Инђија, даје се на привремено 
коришћење Културном центру Инђија и то на период 
од годину дана, од дана потписивања записника о 
примопредаји возила. 

II 
 Овлашћује се Председник општине да, на основу 

ове Одлуке, закључи Уговор о давању на коришћење 
службеног возила из тачке I ове Одлуке, којим ће се 
уредити међусобна права и обавезе. 

Овлашћује се начелник Општинске управе општине 
Инђија да, након закључења Уговора о давању на 
коришћење службеног  возила, потпише записник о 
примопредаји возила из тачке I ове Одлуке.  

III
Oво Решење објавити у „ Службеном листу општине 

Инђија“ 

Општинско	веће	општине	Инђија	

Број:410-73/2014-III                   Председавајући,                                  
Дана,19.новембра 2014. године      заменик председника 
Инђија              општине 
      Милан Бодирожа,с.р.
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ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
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На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013) и члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013),

 Председник општине Инђија, донео је дана 05. 
септембра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-32/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
 У Решењу Председника општине број 40-

32/2014-II од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 
450.000,00 динара (четиристопедесетхиљададинара) 
мењају се бројем и речима:  550.000,00 динара 
(петстопедесетхиљададинара).

II
 Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број: 40-1003/2014-II
05. 09. 2014. године                   П р е д с е д н и к,
И н ђ и ј а                   Петар Филиповић с.р.

661
На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013) и члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013),

Председник општине Инђија, донео је дана 05. 
септембра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-37/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
У Решењу Председника општине број 40-37/2014-

II од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 
750.000,00 динара (седамстопедесетхиљададинара) 
мењају се бројем и речима:  910.000,00 динара 
(деветстодесетхиљададинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број: 40-1004/2014-II
05. 09. 2014. године         П р е д с е д н и к,
И н ђ и ј а                       Петар Филиповић

662
На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013) и члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013),

 Председник општине Инђија, донео је дана 05. 
септембра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-48/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
У Решењу Председника општине број 40-48/2014-II 

од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 467.500,00 
динара (четиристотинешестедесетседамхиљададинара) 
мењају се бројем и речима:  567.500,00 динара (петстош
естдесетседамхиљададинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1005/2014-II
05.	09.	2014.	године	 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 	 																			Петар	Филиповић
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На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-26/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
У Решењу Председника општине број 40-26/2014-II 

од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 12.180.000,00 
динара (дванаестмилионастоосамдесетхиљададина
ра) мењају се бројем и речима:  12.680.000,00 динара 
(дванаестмилионашестоосамдесет - хиљададинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1211/2014-II
Дана:	24.	10.	2014.	године																		П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 	 											Петар	Филиповић,	с.р.
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На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 23. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-30/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
 У Решењу Председника општине број 40-

30/2014-II од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 
4.408.500,00 динара (четиримилионачетиристотине- 
осамхиљадапетстодинара) мењају се бројем и речима:  
5.208.500,00 динара (петмилионадвестотинеосамхиљад
аипетстодинара).

II
 Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1212/2014-II
Дана:	23.	10.	2014.	године	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 	 											Петар	Филиповић,	с.р.

665
На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-45/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
 У Решењу Председника општине број 40-

45/2014-II од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 
4.580.000,00 динара (четиримилионапетстоосамдесетхи
љададинара) мењају се бројем и речима:  5.380.000,00 
динара (петмилионатристаосамдесет хиљада- динара).

II
 Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1213/2014-II
Дана:	24.	10.	2014.	године	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 	 												Петар	Филиповић,	с.р
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На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-29/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
 У Решењу Председника општине број 40-

29/2014-II од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 
11.429.500,00 динара (једанаестмилионачетиристотинед
вадесет- деветхиљадаипетстодинара) мењају се бројем 
и речима:  12.929.500,00 динара (дванаестмилионадевет
стотинадвадесетдеветхиљадаипетстодинара).

II
 Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1214/2014-II
Дана:	24.	10.	2014.	године	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 																									Петар	Филиповић,	с.р.

667
На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-31/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
 У Решењу Председника општине број 40-

31/2014-II од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и 
речи 300.000,00 динара (тристотинехиљададинара) 
мењају се бројем и речима:  370.000,00 динара 
(тристаседамдесетхиљададинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број: 40-1215/2014-II
Дана: 24. 10. 2014. године       П р е д с е д н и к,
И н ђ и ј а                Петар Филиповић,с.р.

668
На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-27/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
У Решењу Председника општине број 40-27/2014-II 

од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 600.000,00 
динара (шестстотинахиљададинара) мењају се бројем и 
речима:  900.000,00 динара (деветстотинахиљададинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1216/2014-II
Дана:	24.	10.	2014.	године	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 	 											Петар	Филиповић,	с.р.
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На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	број	40-50/2014-II	од	23.	

01.	2014.	године

I
У Решењу Председника општине број 40-50/2014-II 

од 23. 01. 2014. године у тачки I, број и речи 575.000,00 
динара (петстоседамдесетпетхиљададинара) мењају се 
бројем и речима:  645.000,00 динара (шесточетрдесетп
етхиљададинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број: 40-1217/2014-II
Дана: 24. 10. 2014. године        П р е д с е д н и к,
И н ђ и ј а               Петар Филиповић, с.р.

670
На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
о	измени	Решења	број	40-48/2014-II	од	23.	01.	

2014.	године	и	
Решења	број	40-1005/2014-II	од	05.	09.	2014.	

године

I
У Решењу Председника општине број 40-48/2014-II 

од 23. 01. 2014. године и број 40-1005/2014-II од 05. 09. 
2014. године, у тачки I, број и речи 567.500,00 динара 
(петстошестедесетседамхиљадаипетстодинара) мењају 
се бројем и речима:  667.500,00 динара (шестошестдес
етседамхиљадаипетстодинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1218/2014-II
Дана:	24.	10.	2014.	године	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 	 											Петар	Филиповић,	с.р.
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На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
о	измени	Решења	број	40-37/2014-II	од	23.	01.	

2014.	године	и	
Решења	број	40-1004/2014-II	од	05.	09.	2014.	године

I
 У Решењу Председника општине број 40-

37/2014-II од 23. 01. 2014. године и број 40-1004/2014-
II од 05. 09. 2014. године, у тачки I, број и речи 
910.000,00 динара (деветстодесетхиљададинара) 
мењају се бројем и речима:  1.110.000,00 динара 
(милионстодесетхиљададинара).

II
Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1219/2014-II
Дана:	24.	10.	2014.	године	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 								 												Петар	Филиповић,	с.р
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На основу члана 10. став 8. и 10. Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2014. годину („Службени лист 
општине Инђија“, број 16/2013), члана 22. Одлуке о 
финансирању или суфинансирању потреба и интереса 
грађана у области спорта из буџета општине Инђија 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/2013), члана 
9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/14) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија“, број 11/14),

 Председник општине Инђија, донео је дана 24. 
октобра 2014. године, следеће

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
о	измени	Решења	број	40-32/2014-II	од	23.	01.	

2014.	године	и	
Решења	број	40-1003/2014-II	од	05.	09.	2014.	

године

I
 У Решењу Председника општине број 40-

32/2014-II од 23. 01. 2014. године и број 40-1003/2014-
II од 05. 09. 2014. године, у тачки I, број и речи 
550.000,00 динара (петстопедесетхиљададинара) 
мењају се бројем и речима:  700.000,00 динара 
(седамстотинахиљададинара).

II
 Решење објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	40-1220/2014-II
Дана:	24.	10.	2014.	године	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
И	н	ђ	и	ј	а	 	 												Петар	Филиповић,	с.р

673
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-269-7/2014	-II
Дана:	23.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст и чл. 9. и 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 7/14),  

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије за јул 2014. године, 

одобравају се средства у висини 80.760,21 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. , 
Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 481, позиција 34 – 
Дотације невладиним организацијама – Црвени крст.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

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

Инђија“.
                               Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-269-9/2014	-II
Дана:	31.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија – пречишћен текст и чл. 9. и 10.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 7/14 и 11/14), 

          Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије за септембар 2014. 
године, одобравају се средства у висини 83.466,86 
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – 
Дотације невладиним организацијама – Црвени крст.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-276/2014-II
Дана:	18.август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

 Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 9.841,87 дин.  Џудо клубу 
„Безбедност“ Инђија  као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату трошкова превоза такмичара и 
порез.

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

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

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

општине Инђија “.

                                                                                     
Председник

																																															Петар	Филиповић,с.р.

676
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-281/2014-II
Дана:14.	март	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 35.000,00  дин.  Женском рукометном   
клубу „Железничар“ Инђија  као финансијска помоћ 
која им је неопходна за трошкове службених лица за 
утакмицу 17 тог кола СРЛС за жене.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женском рукометном   клубу „Железничар“ Инђија    
број 250-2200000095760-95.

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

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

општине Инђија “.
																																																																																																			Председник
																																																	Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-549/2014-II
Дана:	22.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.360,00 дин. Стрељачком  клубу 
„ Младост  “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату трошкова превоза на првенство 
Србије за све категорије у Смедерево.

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                     Председник
                                                                Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-550/2014-II
Дана:	22.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 3.150,00 дин. Стрељачком  клубу 
„ Младост  “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату трошкова превоза такмичара на 
прво коло Купа Србије МК оружјем у Нови Сад.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
 Петар Филиповић,с.р.

679
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-647/2014-II
Дана:	19.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 49.303,68 дин. Фудбалском   клубу 
„ Љуково“  из Љукова  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату трошкова електричне енергије за 
април.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „Љуково“ Љуково  број  355-
1029387-59.

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

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

општине Инђија “.

Председник
Петар Филиповић,с.р.

680
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-700/2014-II
Дана:	26.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 
Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 12.179,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату судијских трошкова, пореза и 
доприноса.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                 Председник

 Петар Филиповић,с.р.
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681
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-701/2014-II
Дана:	26.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације 
и спорта, економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 15.388,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату судијских трошкова, пореза и доприноса.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Фудбалском 
клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.

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

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

Инђија “.
                                                                                                        

Председник
																																														Петар	Филиповић,с.р

682 
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-734-1/2014	-II
Дана:	23.	10.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13-исправка и 108/13), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ 
бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, 
бр. 1/12 и 7/12 пречишћен текст) и чл. 9. И 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 7/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу оболелих од мултипле склерозе  Срема 

„Мој Срем“ Инђија одобравају се средства у висини 
34.421,61 динара, за финансирање пројекта „Да идемо истом 
стазом“  за хонораре координатора за октобар 2014. године 
и трошкове телефона и интернета и материјал. Средства 
која се одобравају утврђена су Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту 481, позиција 33 – Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
код Рајфахзен банке, број 265-2210310000031-32.

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

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

																																																																									Председник																																																					
																																																							Петар	Филиповић,с.р.

683
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-738/2014-II
Дана:	22.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.300,00 дин. Стрељачком  клубу 
„ Младост  “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату трошкова превоза такмичара на 
друго коло Купа Србије МК оружјем у Нови Сад.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
					Петар	Филиповић,с.р
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684
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-755/2014-II
Дана:	26.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.536,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату судијских трошкова, пореза и 
доприноса.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                     

Председник
Петар Филиповић,с.р.

685
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-764/2014-II
Дана:	22.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 35.200,00  дин. ЖОК «Младост» 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату хранарине за месец јун 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
ЖОК «Младост»» Инђија     број  340-2203-14

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

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

општине Инђија “.
                                                                                               

Председник																																																																										
Петар	Филиповић,с.р.

686
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-781/2014-II
Дана:	04.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 42.447,14  дин. Одбојкашком  клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату дуга по Уговору о пружању услуге 
исхране за тренера а по рачуну бр 14/2014 и 32/2014.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

Петар	Филиповић,с.р
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687
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-787/2014-II
Дана:	18.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00  дин. Рукометном клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарина за мај 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                              

Председник
																																																							Петар	Филиповић,с.р.

688
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	791/2014-II
Дана:	10.октобар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12- пречишћен текст  ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 

лист општине Инђија “ бр. 7/14),
Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџетa општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од 110.000,00 дин.  Културно уметничком 
друштву „ Калина “ Инђија  по  Уговору о додели 
средстава за реализацију програма рада Украјинског 
културно уметничког друштва „Калина“ из Инђије  у 
2014 години која им је неопходна за израду аудио записа.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Калина “ Инђија број 
330-52000440-86.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                        

Председник
Петар	Филиповић,с.р.

689
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-802/2014-II
Дана:	26.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 15.388,00  дин. Фудбалском клубу „ Инђија“ Инђија као 
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату судијских 
трошкова, пореза и доприноса.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.

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

Инђија “.
Председник

																																																Петар	Филиповић,с.р

690
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-805/2014-II
Дана:	22.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.428,70  дин. Савезу за спорт и 
рекреацију инвалида општине  Инђија као финансијска 
помоћ која им је неопходна за исплату хранарине за јун, 
поштанске маркице, спортску опрему, рачун за гас и 
провизију банке.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савеза за спорт и рекреацију инвалида општине  Инђија   
број  355-1027847-23.

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

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

општине Инђија “.

Председник
	Петар	Филиповић,с.р.

691
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-824/2014-II
Дана:	22.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 64.000,00  дин. Клубу дизача тегова 
и дисциплина снаге „Камен “ Инђија као финансијска 
помоћ која им је неопходна за исплату хранарине за јул 
2014.год.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Клуба дизача тегова и дисциплина снаге „Камен “ 
Инђија   број  355-1036978-81.

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

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

општине Инђија “.
Председник

																																																							Петар	Филиповић,с.р
692
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-825/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

  Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.300,00 дин.  Стрељачком клубу   
клубу „ Младост   “ Инђија   
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 као финансијска помоћ која им је неопходна за покриће 
трошкова превоза за финале Купа Србије МК пушком.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком клубу   клубу „ Младост   “ Инђија  355-
1028386-55.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р

693
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-831/2014-II
Дана:	09.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 16.300,00 дин. Карате 
клубу „Железничар“ Инђија за коришћење спортске 
хале за месец јун  2014.г. и за провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

Петар	Филиповић,с.р.

694
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-848/2014-II
Дана:	04.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.500,00  дин. Одбојкашком  клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату рачуна Одбојкашком савезу Србије 
за лиценцирање клуба и такмичарске легитимације.

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

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

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

општине Инђија “.
								Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

695
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-849/2014-II
Дана:	04.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.500,00  дин. Одбојкашком  
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату рачуна за коришћење хале за 
месец јун 2014. године за тренинге.
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Одбојкашком  клубу „ Инђија“  Инђија     број  355-
1027405-88.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

696
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-851/2014-II
Дана:	04.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) 
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 37.982,85  дин. Одбојкашком  клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату дуга по Уговору о пружању услуге 
исхране за тренера а по рачуну бр 73/2014.

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

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

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

општине Инђија “.
			Председник

Петар	Филиповић,с.р.

697
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-852/2014-II
Дана:	13.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 12.250,00  дин. Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ 
која им је неопходна за исплату рачуна за коришћење 
спортске хале за тренинге за јун 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
	Председник

Петар	Филиповић,с.р

698
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-853/2014-II
Дана:	05.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.000,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар  “   као финансијска помоћ која им је 
неопходна за трошкове котизације за лиценцирање 4 
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тренера за 2014-2015 годину.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Карате клубу „Железничар  “  105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
 

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

699
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-854/2014-II
Дана:	28.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.080,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Дунав“ Нови Сланкамен као финансијска помоћ која 
им је неопходна за плаћање чланарине и регистрације 
према ОФС.

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

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

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

општине Инђија “.

				Председник
Петар	Филиповић,с.р.

700
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	856/2014-II
Дана:	10.октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12- пречишћен текст  ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми и 
пројекти у области културе, одобравају се средства у износу 
од 151.200,00 дин.  Културно уметничком друштву „ Соко“ 
Инђија  по Уговору о додели средстава за реализацију 
пројекта културно уметничког друштва „ Соко“ из Инђије 
која им је неопходна за реализацију пројекта Културно 
уметничког друштва „Соко“- „ Активности Куд-а Соко “ у 
2014 години у сврху плаћања 3 комплета ношње .

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

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

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

општине Инђија “.
				Председник

Петар	Филиповић,с.р.

701
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-862/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени   
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени 
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12- пречишћен текст  ) 
и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и 
. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом 
месту , економска класификација 481, позиција 39 –
Дотације невладиним организацијама –Програми и
пројекти у области културе  – одобравају се средства у 
износу од 81.873,28 дин.  КУД-у Бранко Радичевић   по 
Уговору о додели средстава за реализацију пројекта 
Културно уметничког друштва „ Бранко Радичевић“ за 
реализацију „Програм рада куд-а Бранко Радичевић за 
2014. годину“ за утрошак електричне енергије у периоду 
од јануара до краја априла 2014 године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУДу Бранко Радичевић   број 310-6879-43.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р

702
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-867/2014-II
Дана:	14.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин. Фудбалском   клубу 
„ Железничар“  Инђија  као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату хранарине за јун 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
																																																																			Председник

					Петар	Филиповић,с.р.

703
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-872/2014-II
Дана:	22.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 30.000,00 дин. Карате  клубу „ Железничар 
“ Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату хранарине за април и мај 2014.године.

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

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

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

општине Инђија “.
				Председник

			Петар	Филиповић,с.р.

704
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-876/2014-II
Дана:	22.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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у општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 22.639,00 дин. Фудбалском клубу 
„Борац“ Јарковци као финансијска помоћ која им је 
неопходна за трошкове  набавке спортске опреме.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
		Петар	Филиповић,с.р

705
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-889/2014-II
Дана:	15.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 291.429,48  дин. Кошаркашком 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату трошкова принудне наплате, 
извршног поступка и камате.

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                  

Председник
Петар	Филиповић,с.р.

706
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-897/2014-II
Дана:	08.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације 
и спорта, економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – спортске организације и 
спортисти, одобравају се средства у износу од 29.100,00  дин. 
Фудбалском клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату лиценци и регистрације играча.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.

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

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

Инђија “.
Председник

	Петар	Филиповић,с.р

707
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-900/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени   
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени 
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину  и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину  и ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.300,00 дин.  Стрељачком клубу   
клубу „ Младост   “ Инђија    као финансијска помоћ 
која им је неопходна за покриће трошкова превоза за 
првенство Србије МК пушком.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком клубу   клубу „ Младост   “ Инђија  355-
1028386-55.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић

708
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-903/2014-II
Дана:	13.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 17.356,00  дин. Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату хранарине за стручно лице за 
мај 2014. године и порез.

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

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

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

општине Инђија “.
	Председник

Петар	Филиповић,с.р.

709
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-904/2014-II
Дана:	13.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 27.569,00  дин. Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату хранарине за стручна лица за 
април 2014. године и порез.

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

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

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

општине Инђија “.

																																																							Председник
	Петар	Филиповић,с.р

710
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-905/2014-II
Дана:	13.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 
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Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 27.569,00  дин. Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату хранарине за стручна лица за 
јун 2014. године и порез.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

																																																							Петар	Филиповић,с.р.

711
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-907/2014-II
Дана:	22.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 42.000,00 дин. Фудбалском   клубу 
„ Љуково“  из Љукова  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за јул 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „Љуково“ Љуково  број  355-
1029387-59.

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

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

општине Инђија “.
		Председник

																																																								Петар	Филиповић,с.р

712
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-912/2014-II
Дана:	13.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 90.000,00  дин. Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату трошкова дуговања за сезону 
2013/2014  за чланарине за такмичење и котизације.

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

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

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

општине Инђија “.

						Председник
Петар	Филиповић,с.р

713
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-914/2014-II
Дана:	08.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),
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Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 54.500,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату такси за брисовнице и пасоше 
играча и регистрације играча.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-
35.

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

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

општине Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић,с.р.

714
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-915/2014-II
Дана:	22.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 359.259,73  дин. Фудбалском клубу 
«Инђија» Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату зараде за месец јул 2014. Године и 
Уговора о делу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија     број  355-1050929-35

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

4. Решење ступа на снагу даном доношења.

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

					Председник
	Петар	Филиповић,с.р.

715
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-916/2014-II
Дана:	14.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 890.008,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине, стипендија и пореза за 
јул 2014. год.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Инђија“  Инђијa  број  355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
Председник

Петар	Филиповић,с.р

716
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-917/2014-II
Дана:	19.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
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(„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.103,86  дин. Фудбалском  клубу „ 
Дунав“ Нови Сланкамен као финансијска помоћ која им 
је неопходна за плаћање рачуна за утрошену електричну 
енергију за јун.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

								Петар	Филиповић,с.р.

717
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-918/2014-II
Дана:	19.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 32.000,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Дунав“ Нови Сланкамен као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату хранарине за јул 2014.године.

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

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.

	Председник
	Петар	Филиповић,с.р.

718
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-921/2014-II
Дана:	12.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста 
, одобравају се средства у износу од 245.618,00 дин. 
Савезу спортова општине Инђија  као финансијска помоћ 
која им је неопходна за исплату рачуна број 1072288 од 
24. јуна 2014.год, број 1072598 од 01. Јула 2014. год, број 
1072615 од 15. Јула 2014. за превоз спортиста.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић,с.р.
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719
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-922/2014-II
Дана:	12.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 28.290,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату рачуна за спортска признања.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић,с.р.

720
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-923/2014-II
Дана:	12.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 276.819,87 дин. Савезу спортова 
општине Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату личних доходака за четворо 
запослених у Савезу, за месец јул 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

Петар	Филиповић,с.р

721
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-929/2014-II
Дана:	12.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 198.895,20  дин. Одбојкашком  
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату  хранарине и пореза играчима за 
јул 2014.године.

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

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

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

општине Инђија “.
		Председник

Петар	Филиповић,с.р.



Број 13, страна број  478                        Службени лист општина Инђија              Четвртак 27. новембар 2014.

722
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-930/2014-II
Дана:	19.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу од 
9.700,00 дин. Фудбалском   клубу „ Љуково“  из Љукова  као 
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату трошкова 
регистрације играча.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „Љуково“ Љуково  број  355-1029387-59.

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

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

Инђија “.
																								Председник

Петар	Филиповић,с.р

723
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-939/2014	-II
Дана:	31.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

          На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 
1/12 и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 7/14 и 11/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 

слабовидих Инђија-Стара Пазова одобравају се 
средства у висини 86.374,57 динара, за финасирање 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих у 
друштвене активности и подстицање друштвене бриге 
о особама са визуелним хендикепом“ за септембар 
2014. године. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о ребалансу буџета општине Инђија за 
2014. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту 481, 
позиција 33 – Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код Ерсте банке Инђија, број 340-2245-82.

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

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

Инђија“.

																																																													Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р

724
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-940/2014-II
Дана:	14.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 6.000,00  дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату трошкова котизације, 
осигурања и смештаја за 1 такмичара за Камп припреме 
перспективних такмичара у Апатину.

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић,с.р

725
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-948/2014-II
Дана:	15.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 40.749,15  дин. Фудбалском клубу «Инђија» 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату текућих рачуна за струју, телефон и кабловску за 
месец јун 2014.године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба «Инђија» Инђија     број  355-1050929-35

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                     

Председник
Петар	Филиповић,с.р.

726
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-949/2014-II
Дана:	29.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 

чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 207.703,00  дин. Кошаркашком 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која 
им је неопходна за исплату хранарине за мај 2014.год и 
порез на исплату хранарине и стипендија играчу.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић,с.р

727
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-951/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 71.015,00 дин.  Фудбалском  клубу 
„ Инђија  “   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за плаћање судских трошкова, порез, путних трошкова и 
порез.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
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Фудбалском  клубу „ Инђија “ 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р

728
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-952/2014-II
Дана:	09.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 16.300,00 дин. 
Фудбалском клубу „Инђија“ за коришћење спортске 
хале за месец јул  2014.г. и за провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

					Председник
Петар	Филиповић,с.р.

729
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-953/2014-II
Дана:	09.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 23.050,00 дин. 
Фудбалском клубу „Инђија“ за коришћење спортске 
хале за месец јун  2014.г. и за провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

Петар	Филиповић,с.р

730
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-954/2014-II
Дана:	20.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 
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Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.064,20  дин. Одбојкашком  
клубу „ Инђија“ Инђија као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату стипендије, хранарине и пореза 
играчима за август 2014.године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић,с.р.

731
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-955/2014-II
Дана:	09.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 60.200,00 дин.  
Мушком кошаркашком клубу „Железничар“Инђија 
за коришћење спортске хале за месец јун  2014.г. и за 
провизију банке.

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

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.
Председник

		Петар	Филиповић,с.р

732
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-956/2014-II
Дана:	28.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 12.000,00  дин. Кошаркашком клубу 
„ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату трошкова казне по предрачуну 
ОКСС.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
			Петар	Филиповић,с.р.
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733
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-957/2014-II
Дана:	21.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 247.653,00  дин. Женском 
рукометном клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска 
помоћ која им је неопходна за исплату трошкова 
хранарине за играчице за август, уплата чланарине за 
сезону, куповину канцеларијског материјала, штампање 
материјала, исплату хранарине за стручна лица са 
порезом и заостале хранарине из претходне сезоне.

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

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

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

општине Инђија “.
									Председник

Петар	Филиповић,с.р

734
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-958/2014-II
Дана:	22.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 

годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),
Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 2.750,00 дин. Карате  клубу „ 
Железничар “ Инђија као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату путних трошкова за одлазак 
такмичарке на камп припрема у Апатин.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
Петар	Филиповић,с.р.

735
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-959/2014-II
Дана:	28.	август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ Љуково“  
из Љукова  као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату хранарине играчима за јул 2014. год.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „Љуково“ Љуково  број  355-
1029387-59.

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

општине Инђија “.
	Председник

Петар	Филиповић,с.р

736
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-961/2014-II
Дана:	27.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 17.899,00  дин. Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија као финансијска помоћ 
која им је неопходна за исплату трошкова путничког 
здравственог осигурања за пут у Француску.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

																																																							Петар	Филиповић,с.р

737
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-963/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 139.474,00 дин.  Фудбалском  клубу 
„ Инђија  “   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за плаћање хранарине за 07/2014 и порез.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Инђија “ 355-1050929-35.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

738
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-964/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13)  Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 16.000,00 дин.  Шаховском  клубу „ Слога  “   
као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине Баквић Зорану за месец август 2014 године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Шаховском  клубу „ Слога “
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић	с.р.

739
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-966/2014-II
Дана:	30.		септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2014.г. (Службени лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00  дин. Рукометном клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
за јун 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

Петар	Филиповић,с.р.

740
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-967/2014-II
Дана:	10.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 85.714,28 дин.  Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија за исплату по Уговору о бављењу спортом за август 
2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

																														Петар	Филиповић,с.р.

741
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-968/2014-II
Дана:	28.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Слога“ Марадик као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за август 2014. Год.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Слога“ Марадик   број  355-1027859-84.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

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

општине Инђија “.
Председник

	Петар	Филиповић,с.р

742
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-969/2014-II
Дана:	28.		август		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 14.260,00  дин. Фудбалском  клубу „ Слога“ 
Марадик као финансијска помоћ која им је неопходна за 
плаћање чланарине и регистрације према ОФС.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

Петар	Филиповић,с.р

743
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-974/2014-II
Дана:	29.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 24.000,00 дин. Фудбалском   клубу 
„ Полет“  Н.Карловци  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за месец август 2014. 
године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „ Полет“  Н.Карловци  број  355-
1038214-59.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

744
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-975/2014-II
Дана:	29.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 23.860,00 дин. Фудбалском клубу 
„Борац“ Јарковци као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за август 2014. год и 
трошкове регистрације играча и чланарине ОФС.
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

745
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-976/2014-II
Дана:	05.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 14.000,00 дин.  Стрељачком клубу  „ 
Младост  “   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за покриће трошкова котизације за првенство Војводине 
МК пушком за катеде. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком клубу  „ Младост  “   355-1028386-55.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

746
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	977	/2014-II
Дана:	29.	август	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 17.840,00 дин. Фудбалском   клубу „ Полет“  
Н.Карловци  као финансијска помоћ која им је неопходна 
за плаћање чланарине и регистрације према ОФС.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „ Полет“  Н.Карловци  број  355-
1038214-59.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

747
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-978/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13) 
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Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од  24.000,00 дин.  Рукометном  клубу „ Хајдук  
“ Бешка    као финансијска помоћ која им је неопходна за 
плаћање  хранарине играчима за 06/ 2014. год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

748
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	979/2014-II
Дана:	30.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12- пречишћен текст  ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. Годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства 
у износу од 20.400,00 дин.  Културно уметничком 
друштву „ Соко“ Инђија  по Уговору о додели средстава 
за реализацију пројекта културно уметничког друштва 
„ Соко“ из Инђије која им је неопходна за реализацију 
пројекта Културно уметничког друштва „Соко“- „ 
Активности Куд-а Соко “ у 2014 години за плаћање 
превоза за одлазак ИГ Кордун на фестивал.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Соко“ Инђија број   

340-10152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић.с.р.

749
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	980/2014-II
Дана:	24.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12- пречишћен текст  ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 5.928,21 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Соко“ Инђија  по Уговору о додели средстава за 
реализацију пројекта културно уметничког друштва „ 
Соко“ из Инђије која им је неопходна за реализацију 
пројекта Културно уметничког друштва „Соко“- „ 
Активности Куд-а Соко “ у 2014 години за закуп и 
одржавање просторија ДВД.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р
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750
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-981/2014-II
Дана:	05.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 35.000,00 дин.  Фудбалском  клубу 
„ Љуково  “   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за исплату хранарине за  август 2014. године. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Љуково  “   355-1029387-59.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р

751
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-982/2014-II
Дана:	05.09.2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
и  Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 

годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14)
Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 42 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти- 
превоз спортиста , одобравају се средства у износу од 
284.480,00 дин.    Савезу спортова општине Инђија  као 
финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавезе за превоз спортиста.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р

752
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-983/2014-II
Дана:	03.09.2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) 
и  Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14)

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 42 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти- 
превоз спортиста , одобравају се средства у износу од 
252.476,00 дин.    Савезу спортова општине Инђија  као 
финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавезе за превоз спортиста.

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

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

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

Председник
							Петар	Филиповић	с.р.

753
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-984/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13)  Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 27.873,43 дин.  Фудбалском клубу „ 
Фрушкогорац “ Крчедин   као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату електр. енергије за јул 2014 год.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић

754
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-985/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 60.000,00 дин.  Фудбалском клубу „ 
Фрушкогорац “ Крчедин   као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за август  2014. год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р

755
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-986/2014-II
Дана:	10.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 5.100,00 дин. 
Стрељачком клубу „Младост“ Инђија за трошкове



Број 13, страна број  490                        Службени лист општина Инђија              Четвртак 27. новембар 2014.

котизације за Првенство Војводине МК пушком за сениоре 
које се одржава у Зрењанину 07. Септембра 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

756
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-987/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  10.000,00 дин.  Рукометном  клубу 
„ Хајдук  “ Бешка    као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање по рачуну за чланарину.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

757
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-989/2014-II
Дана:	09.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 100.050,00 дин. 
Одбојкашком клубу „Инђија“ за трошкове лиценцирања 
чланова екипе за сениоре за такмичарску годину 
2014/2015 и за провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р

758
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-990/2014-II
Дана:	09.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13)
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 и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 198.975,20 дин. 
Одбојкашком клубу „Инђија“ за трошкове хранарине за 
месец август 2014. г. и за порез и  за провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

759
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-991/2014-II
Дана:	04.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 16.000,00 дин.  Фудбалском клубу „ 
Полет “  Н.Карловци  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарина спортиста.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Полет “  Н.Карловци  355-1038214-
59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

760
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	992/2014-II
Дана:	10.октобар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12- пречишћен текст  ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. годину
 („Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14)

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџетa општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 – Дотације невладиним организацијама – програми 
и пројекти у области културе, одобравају се средства у 
износу од 74.373,55 дин.  Културно уметничком друштву 
„ Др.Ђорђе Натошевић  “ Нови Сланкамен   по  Уговору 
о додели средстава за реализацију пројекта  Културно 
уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић  “ Нови 
Сланкамен у 2014 години која им је неопходна за 
манифестацију Дани брескве .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Културно уметничком друштву „ Др.Ђорђе Натошевић  
“ Нови Сланкамен  355-1024894-55.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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761
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-993/2014-II
Дана:	29.септембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 
, 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 
и 7/12 – пречићшен текст ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија (  „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване на 
другом месту , економска класификација 481, позиција 
39 –Дотације невладиним организацијама –Програми 
и пројекти у области културе  – одобравају се средства 
у износу од 77.000,00  дин.  Удружењу жена Банстолка  
по Уговору о додели средстава за реализацију пројекта 
Удружење жена „Банстолка “  из Марадика  која им је 
неопходна за реализацацију пројекта Удружење жена 
„Банстолка “  - „Неговање обичаја од комушике“.

2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун Удружење жена „Банстолка “  из Марадика 340-
11003145-80.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р

762
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-995/2014-II
Дана:	05.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину  и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2014. годину  и ( „Службени лист општине Инђија “ 
бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 32.000,00 дин.  Фудбалском  клубу 
„ Дунав “   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за исплату хранарине за август 2014. године. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Дунав “ 355-1012491.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

763
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-996/2014-II
Дана:	05.септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени   
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени 
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину  и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину  и ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин.  Фудбалском  клубу 
„ Хајдук  “   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за исплату хранарине за  септембар 2014. године. 
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Хајдук  “ 310-6880-40.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

764
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-997/2014-II
Дана:	09.	септембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27 а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 73/10 , 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени   лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 
и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија „ бр. 16/13) 
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. 
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 89.150,00 дин. 
Одбојкашком клубу „Инђија“ за коришћење спортске 
хале за месец август  2014.г. и за провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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САДРЖАЈ
Бр. акта      Назив акта                        Страна

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ

	(652)  План детаљне регулације
радне зоне 10 у Инђији,       433
(653) Одлука о  одржавању 
јавних зелених површина,      452
(654) Решење о давању сагласности
 на Одлуку о расподели добити 
ЈКП „Комуналац“ Инђија      455
(655) Решења о давању сагласности
на Одлуку о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног предузећа
 за сакупљање и одлагање отпада
и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија 
за 2014.годину,         455
(656) Решење о давању сагласности 
на Одлуку о усвајању ребаланса 
програма пословања и финансијског
плана за 2014.годину     
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија,      455
(657) Решења о именовању 
једног члана Школског одбора 
Средње школе „Др Ђорђе 
Натошевић“ Инђија,        456

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ

(658) Одлука о приступу 
реализацији Пројекта видео 
надзора и бесплатног интернета
у општини Инђија, Одлука о 
задужењу чланова Општинског већа,      456
(659) Одлука о давању 
на привремено коришћење
путничког возила 
Установи „Културни центар“,       456
 
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

(660) Решење о измени Решења број
 40-32/2014-II од 23. 01. 2014. године      457 
(661) Решење о измени Решења број:
40-37/2014-II од 23. 01. 2014. године,      457
(662) Решење о измени Решења број:
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(663) Решење о измени Решења број:
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(664) Решење о измени Решења број:
40-30/2014-II од 23. 01. 2014. године,      458
(665) Решење о измени решења број:
40-45/2014-II од 23. 01. 2014. године       458
(666) Решење о измени Решења број:
0-29/2014-II од 23. 01. 2014. године      458

Бр. акта      Назив акта                        Страна

4(667) Решење о измени Решења број
:40-31/2014-II од 23. 01. 2014. године      459
(668) Решење о измени Решења број:
40-27/2014-II од 23. 01. 2014. године       459
(669) Решење о измени Решења број:
40-50/2014-II од 23. 01. 2014. године      459
(670) Решење о измени Решења број:
40-48/2014-II од 23. 01. 2014. године
 и број:40-1005/2014-II од 05.09.2014.године,     460
(671) Решење о измени Решења број:
40-37/2014-II од 23. 01. 2014.  године
и број:40-1004/2014-II од 05.09.2014.године,     460
(672) Решење о измени Решења број:
40-32/2014-II од 23. 01. 2014.  године      
и број:40-1003/2014-II од 05.09.2014.године,     460
(673) Решење број:40-269-7/2014-II      461
(674) Решење број:40-269-9/2014-II      461
(675) Решење број:40-276/2014-II      461
(676) Решење број:40-281/2014-II      462
(677) Решење број:40-549/2014-II      462
(678) Решење број:40-550/2014-II      462
(679) Решење број:40-647/2014-II      463
(680) Решење број:40-700/2014-II      463
(681) Решење број:40-701/2014-II      463
(682) Решење број:40-734-1/2014-II      464
(683) Решење број:40-738/2014-II      464
(684) Решење број:40-755/2014-II      464
(685) Решење број:40-764/2014-II      465
(686) Решење број:40-781/2014-II      465
(687) Решење број:40-787/2014-II      465
(688) Решење број:40-791/2014-II      466
(689) Решење број:40-802/2014-II      466
(690) Решење број:40-805/2014-II      466
(691) Решење број:40-824/2014-II      467
(692) Решење број:40-825/2014-II      467
(693) Решење број:40-831/2014-II      467
(694) Решење број:40-848/2014-II      468
(695) Решење број:40-849/2014-II      468
(696) Решење број:40-851/2014-II      468
(697) Решење број:40-852/2014-II      469
(698) Решење број:40-853/2014-II      469
(699) Решење број:40-854/2014-II      470
(670) Решење број:40-856/2014-II      470
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