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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1436/2016-II
Дана:	06.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.         Међуопштинској организацији слепих и слабовидих из 
Инђије из Инђије за финансирање пројекта “Социјално-
економска заштита слепих укључивање слепих у 
друштвене активности и подстицање друштвене бриге о 
особама са визуелним хендикепом“ за септембар	2016. 
године, материјалне трошкове, одобравају се средства у 
висини 118.421,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 
2016. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност-0003, 
Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/4, 
Економска класификација-481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.  Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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На основу члана 55. став 1. тачка 6. Статута 

општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број: 9/13), 

Председник општине Инђија, доноси 

РЕШЕЊЕ
О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	ПРАВИЛНИК	О	
ИЗМЕНАМА	ПРАВИЛНИКА	О	ОРГАНИЗАЦИЈИ	

И	СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ	ПОСЛОВА	У	
УСТАНОВИ	„КУЛТУРНИ	ЦЕНТАР“	У	ИНЂИЈИ

I
Даје се сагласност на Правилник о изменама 

Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Установи „ КУЛТРУНИ ЦЕНТАР“ у Инђији, 
број 59/2017, који је донео в.д. директор установе 
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ у Инђији, дана 24.01.2017. 
године.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-11/2017-II			 	 	 	
Дана:	24.01.2017.	године
Инђија

                                                                                      
Председник,

Владимир	Гак,	с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1043/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели новчаних средстава за реализацију пројекта 
Центра за заштиту потрошача - „Образовани потрошач 
– заштићени потрошач“,

Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Центру за заштиту потрошача Инђија из Инђије 
по основу Уговора број 401-52/2016-II за трошкове 
едукативне радионице за пројекат „Образовани 
потрошач–заштићени потрошач“, одобравају се 
средства у висини 70.000,00 динара. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације, Раздео 3, Функција 160- 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 50/31, Економска класификација - 481, 
Дотације невладиним организацијама.
2.    Уплата средстава извршиће се на текући рачун број 
340-11002615-21.
3.   О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.     Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1123/2016-II
Дана:	20.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016 год. („Сл. лист општина Срема“, 
бр. 16/16) и на основу Уговора о додели средстава за 
реализацију пројекта Међуопштинске организације 
цивилних инвалида рата из Инђије,

Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Међуопштинској организацији цивилних инвалида 
рата из Инђије по основу Уговора број 401-157/2016 
за материјалне трошкове у 2016. години, одобравају 
се средства у висини 1.210,90 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год., по Програму 11 – Социјална и дечја 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност Подршка 
социохуманитарним организацијама, Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Позиција 45/5, Економска класификација- 
481, Дотације невладиним организацијама. 
2.    Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-8458763-09.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.      Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1130-1/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 22/16) и Уговора о суфинансирању 
пројеката у области јавног информисања број 401-123-
1/2016-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.    Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере накласификоване 
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра 
програма 1201, Економска класификација 424, позиција 
52– Специјализоване услуге-Услуге информисања - 
Информисање Радио Срему доо одобравају се средства 
у износу од 200.000,00 дин. за покриће трошкова на 
основу Уговора о суфинансирању пројеката у области 
јавног информисања број 401-123-1/2016-II.

52/6	 –	 Радио	 Срем	 Рума	 –Инђија	 у	 Срему,	 Срем	 у	
Инђији	........................................................200.000,00	дин

2.    Уплата средстава извршиће се на рачун Радио Срема 
д.о.о. број 840-7178763-70.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1196/2016-II
Дана:	29.	јул	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13) и 
чл. 3. 11. и 13. Одлуке о буџета општине Инђија за 2016. 
год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15),

Председник општине Инђија доноси

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео 3, Програм 15 – 
Локална самоуправа, Програмска активност 0010– 
Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 120.799,41 
дин. у оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност - 0602-0002 – Месне 
заједнице, Функцја 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, позиција 88; економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за плаћање 
превоза и монтаже дечијих игралишта у Месној 
заједници Нови Сланкамен.

2.  Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност - 0602-0002 – Месне заједнице, 
Функцја 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, позиција 88; економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за плаћање 
превоза и монтаже дечијих игралишта.

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

4.  Ово решење објавити у «Службеном листу општине 
Инђија».

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1214/2016-II
Дана:	06.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 22/16), и Уговора о додели 
средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака 
ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије број 40-35/2016-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео IV Функција 
820 – Услуге културе, Програм 13 - Развој културе, 
Шифра програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 196 – Субвенције предузећима – Пројекат 1- 
Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури, одобравају се средства у износу 
од 36.541,90 дин. за покриће промотивних трошкова и 
маркетинга ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО из Инђије 
број 40-35/2016-II.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1234/2016-II
Дана:	27.	септембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија” за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију „Савез за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија бр. 40-49/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16) и Решења број 40-1028/2016-III 
о измени Решења број 40-49/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016.год.и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.годину, Раздео III, Функција 
810–Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 3.402,30 „Савезу за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
за :

-54/74 трошкови фиксног телефона за јул 2016.год. у 
износу од:                         1.891,77
-54/77 трошкови за електричну енергију за јун 2016.год. 
у износу од:              1.510,53                         

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија 
број 840-19080763-61.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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33
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1242/2016-II
Дана:	23.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ 
из Инђије за финансирање пројекта “За нас има наде док и 
Ви у то верујете“ за материјалне	трошкове, одобравају 
се средства у висини 17.108,64 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност- 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/2, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.  Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14896763-67.
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.  Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

34
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1259/2016-II
Дана:	17.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Шаховском клубу „Хајдук 1973“ Бешка“ бр. 40-45/2016-
III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења 
бр. 40-1024/2016-III о измени Решења бр. 40-45/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.000,00 дин. Шаховском клубу 
„Хајдук 1973“ Бешка“ на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

- 54/152 покриће трошкова хранарине за август 2016.
год., у износу од:                20.000,00 дин.

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Шаховског 
клуба „Хајдук 1973“ Бешка“ у Управи за трезор, број 
840-19456763-74.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1270/2016-II
Дана:	13.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.  Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Помоћ у кући“ за јул	 2016. године, за 
материјалне трошкове, одобравају се средства у 
висини 50.000,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 
2016. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/1, 
Економска класификација- 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.  Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

36
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1272/2016-II
Дана:	12.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију КДТДС „Камен“ Инђија бр. 40-44/2016-
III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења о 
измени Решења број 40-1023/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 30.000,00 дин. Клубу дизача тегова и 
дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/70 хранарина за месец август 2016.године:    30.000,00

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КДТДС „Камен“ Инђија број 840-17922763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1286/2016-II
Дана:	19.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 40-25/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1006/2016-III о измени Решења бр. 40-25/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/53 покриће трошкова превоза у износу од:
                    9.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1288/2016-II
Дана:	16.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2015-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења о 
измени Решења бр 40-1032/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 79.000,00 дин. Фудбалском клубу 
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/87 трошкови хранарине за септембар 2016. у износу 
од:                           79.000,00  

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1291/2016-II
Дана:	06.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
ратних војних инвалида општине Инђија из Инђије,

Председник општине Инђија доноси
                                           

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.  Удружењу ратних војних инвалида из Инђије 
по основу Уговора број 40-154/2015 за материјалне 
трошкове у 2016. години, одобравају се средства у 
висини 10.097,23 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 
2016. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/3, 
Економска класификација- 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.    Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-18520763-21.
3.    О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.     Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

40
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1294/2016-II
Дана:	09.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 125.000,00 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

- 54/47 исплату трошкова судија и делегата Удружењу 
фудбалских клубова прве лиге „Србија“ прва рата за 
сезону 2016/2017, у износу од:              125.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1295	/2016-II
Дана:		05.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 22.500,00 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/43 исплату трошкова чланарина у износу од:  
             22.500,00
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

42
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1296/2016-II
Дана:	09.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења о 
измени Решења бр. 40-1010/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 11.039,00 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/47 исплату судијских трошкова у износу од:                                     
               8.500,00
- 54/48 исплату трошкова пореза и доприноса у износу 
од :                       2.539,00
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1304/2016-II
Дана:	13.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Помоћ у кући“ за август	 2016. године, 
одобравају се средства у висини 497.901,78 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 45/1, Економска класификација - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2.   Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

44
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1306/2016-II
Дана:		09.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења о 
измени Решења бр. 40-1010/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 405.477,00 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/37 исплату хранарине у износу од:            365.000,00
- 54/48 исплату трошкова пореза у износу од:       40.477,00
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 4, страна број  40                             Службени лист општине Инђија                             Петак 10. фебруар 2017.

45
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1307/2016-II
Дана:	26.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину. и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 118.878,27 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/40 исплату зараде за јун 2016 у износу од:  62.000,00
- 54/48 исплату трошкова пореза и доприноса у износу 
од:                             56.878,27
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1308/2016-II
Дана:	26.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 118.878,27 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/40 исплату зараде за мај 2016 у износу од: 62.000,00
- 54/48  исплату трошкова пореза и доприноса у износу 
од:             56.878,27
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1310/2016-II
Дана:	13.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 16.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/98 исплату трошкова грејања (гас) 2016 у износу 
од:            7.503,59 дин
- 54/99 исплату трошкова електр. енергије у износу од:         
        8.496,41 дин                                     
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Полет“ Нови Карловци број 840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1311/2016-II
Дана:	13.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 14.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/96 исплату трошкова хранарине за април 2016 у 
износу од:                   14.000,00                                  
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Полет“ Нови Карловци број 840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1313/2016-II
Дана:	31.	август	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском 
систему («Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и 103/16), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13) и 
чл. 3. 11. и 13. Одлуке о буџета општине Инђија за 2016. 
год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 18/15),

Председник општине Инђија доноси 

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

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео 3, Програм 
15 – Локална самоуправа, Програмска активност 
0010 – Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 41 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 330.000,00 
дин. у оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност - 0602-0001 – 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, Функцја 130 – Опште услуге, позиција 73; 
економска класификација 483 – Новчане казне и пенали 
порешењу судова, за исплату казни по решењу судова.
2.    Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру Раздела 4, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност - 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, Функцја 130 
– Опште услуге, позиција 73; економска класификација 
483 – Новчане казне и пенали порешењу судова, за 
исплату казни по решењу судова.
3.     О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.      Ово решење објавити у «Службеном листу општине 
Инђија».

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

50
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1314/2016-II
Дана:	09.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија 
бр. 40-25/2016-III и Решења о измени Решења бр. 40-
1006/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину., Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 18.600,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/52 покриће трошкова котизације у износу од:                             
             18.600,00                       

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Стрељачког 
клуба „Младост“ Инђија број 840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1322/2016-II
Дана:	13.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину., Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 14.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/96 исплату трошкова хранарине за април 2016 у 
износу од:            14.000,00                                  
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Полет“ Нови Карловци број 840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

52
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1335/2016-II
Дана:	16.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13,142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења о 
измени Решења бр. 40-1010/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.844,00 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/47 исплату судијских трошкова у износу од:                                     
               4.500,00
- 54/48 исплату трошкова пореза и доприноса у износу 
од:                      1.344,00
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1337/2016-II
Дана:	21.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Сл.лист општине Инђија“ бр. 16/16), 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине Инђија бр. 40-36/2015-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења број 40-1015/2016-III 
о измени Решења број 40-36/2016-III и Анекса Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
Савеза Спортова општине Инђија из Инђије у делу који 
се односи на програмске активности у 2016.год бр.II 40-
1358,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 394.250,52 дин. Савезу Спортова Општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/2 трошкови зарада за август 2016. у износу од:                               
           394.250,52                             
  
2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1339/2016-II
Дана:		22.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр. 16/16), 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине  Инђија бр. 40-36/2015-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења број 40-1015/2016-III 
о измени Решења број 40-36/2016-III и Анекса Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
Савеза Спортова општине Инђија из Инђије у делу који 
се односи на програмске активности у 2016. год бр. II 
40-1358,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 4.230,00 дин. Савезу Спортова Општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/5 трошкови накнада за превоз у износу од:                                    
     4.230,00   дин.                                    
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1340/2016-II
Дана:	22.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр. 16/16), 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине Инђија бр. 40-36/2015-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења број 40-1015/2016-III 
о измени Решења број 40-36/2016-III и Анекса Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
Савеза Спортова општине Инђија из Инђије у делу који 
се односи на програмске активности у 2016. год бр. II 
40-1358,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 4.988,00 дин. Савезу Спортова Општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/5 трошкови накнада за превоз у износу од:                                        
       4.988,00 дин.                                      
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.
3.  О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1341/2016-II
Дана:	21.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија” бр. 9/2013) и 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и 
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-127-1/2016-II и Анекса Уговора о 
суфинансирању пројеката у области јавног информисања 
број: 401-127-1/2016,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13- Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002 - Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву, Економска 
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване 
услуге - Услуге културе - Информисање, одобравају 
се средства у износу од 270.000,00 дин. за покриће 
трошкова на основу Уговора о суфинансирању пројеката 
у области јавног информисања 401-127-1/2016- II и 
Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у области 
јавног информисања број: 401-127-1/2016.

52/7 - Радио телевизија Инђија-РТИ- Први уз вас...........
......................................................................270.000,00	дин

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун Радио 
телевизије Инђија ДОО из Инђије број 840-13461763-13.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1343/2016-II
Дана:	05.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију пројекта Удружења 
оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ 
из Инђије за финансирање пројекта “За нас има наде док и 
Ви у то верујете“ за материјалне	трошкове, одобравају 
се средства у висини 16.850,09 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност- 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/2, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.  Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14896763-67.
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-175/8/2016-II
Дана:	22.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора 
о додели средстава за реализацију законом поверених 
јавних овлашћења Црвеном крсту из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 
40-175/2016 за трошкова реализације законом поверених 
јавних овлашћења за август 2016. године, одобравају 
се средства у висини 81.510,17 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност- 
0005, Активност Црвеног крста, Раздео 3, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Позиција 46, Економска класификација- 
481, Дотације невладиним организацијама – Црвени 
крст. 
2.   Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3.   О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1348/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл.лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 40-25/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1006/2016-III о измени Решења бр. 40-25/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/53 покриће трошкова превоза у износу од:     9.600,00

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

60
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1350/2016-II
Дана:	28.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл.лист општине Инђија“ бр. 
16/16), и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 40-27/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења 40-
1008/2016-III о измени Решења бр. 40-27/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
опшине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 28.300,00 дин. Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:
 
− 54/122 трошкови хранарине спортиста - агвуст 2016. 
год.                                      5.000,00
− 54/125 трошкови превоза-агвуст 2016. год.      6.500,00
− 54/126 трошкови коришћења куглане за август 2016.
год. износу од:              16.800,00

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 
840-18865763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1352/2016-II
Дана:	16.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Љуково“ Љуково бр. 40-50/2016-
III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Анекса 
уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016. години Фудбалског клуба „Љуково“ из 
Љукова,ž

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџету 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 99.000,00 дин. Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково на основу Анекса Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за
 
- 54/78  плаћање трошкова хранарине за август 2016 у 
износу од:                                 99.000,00
 
2.   Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 
840-19171763-19.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

62
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1353/2016-II
Дана:	09.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016.год. („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16), и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 40-
55/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1034/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 14.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/96 исплату трошкова хранарине за април 2016. у 
износу од:                        14.000,00 дин.                                
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Полет“ Нови Карловци број 840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1354	/2016-II
Дана:	20.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16), Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Теквондо клуб „Елит“ Инђија бр. 40-
39/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1018/2016-III о измени Решења број 40-
39/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 90.000,00 дин. Теквондо клубу „Елит“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/138 трошкови котизације у износу од         90.000,00
  
2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Теквондо клуба „Елит“ Инђија број 840-19241763-24.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

64
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1357/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Уговора о додели 
средстава за реализацију годишњег програма у 2016. 
години Клуба Малог фудбала „Индианс-2013“ из Инђије 
бр. 40-87/2016-II и Анекса уговора бр. 40/87-1/2016, 
Решења o одобрењу годишњег програма и додели 
средстава Клубу малог фудбала „Индианс 2013“ бр. 
40-48/2016-III и Решења бр. 40-1027/2016-III о измени 
решења бр.40-48/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.450,00 дин. Клубу малог фудбала „Индианс“ 
из Инђије на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/158 исплату трошкова коришћења хале за август 
2016.у износу од:             9.450,00         
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Клубу малог 
фудбала „Индианс2013“ Инђија у Управи за трезор 
840-19218763-57.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1359/2016-II
Дана:	26.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 492.383,00 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/37 исплату хранарина за aвгуст 2016. год.у износу 
од:                                   440.000,00
- 54/48 трошкове пореза у износу од:             52.383,00
  
2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 
840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1362/2016-II
Дана:	22.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Међуопштинској организацији слепих и слабовидих 
из Инђије из Инђије за финансирање пројекта 
“Социјално-економска заштита слепих укључивање 
слепих у друштвене активности и подстицање 
друштвене бриге о особама са визуелним хендикепом“ за 
август	2016. године, материјалне трошкове, одобравају 
се средства у висини 29.933,60 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност- 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/4, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.   Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14938763-70 код Управе за трезор.
3.   О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1370/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Помоћ у кући“ за август	 2016. године, 
за материјалне трошкове, одобравају се средства у 
висини 30.000,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 
2016. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/1, 
Економска класификација- 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.   Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3.   О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

68
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1371/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. 
Статута Општине Инђија–пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија” бр. 9/2013), Одлуке о буџету 
општине Инђија („Сл.лист општине Инђија“ 18/15), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.год. 
(„Сл.лист општине Инђија“ 16/16), Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-33/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) 
и Решења бр. 40-1031/2016-III о измени решења бр. 40-
33/2016-III, 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.600,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/33 трошкови чланарине у износу од:   37.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1372/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. 
Статута Општине Инђија–пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о буџету 
општине Инђија („Сл.лист општине Инђија“ 18/15), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.год. 
(„Сл.лист општине Инђија“ 16/16), Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-33/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) 
и Решења бр. 40-1031/2016—III о измени решења бр. 40-
33/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.600,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/33 трошкови чланарине у износу од:    37.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1373/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија („Сл.лист општине Инђија“ 
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2016.год. („Сл.лист општине Инђија“ 16/16), Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016.год. („Сл.
лист општине Инђија“ 22/16) Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 
40-33/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) 
и Решења бр. 40-1031/2016—III о измени решења бр. 40-
33/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 13.916,67 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/36 трошкови осигурања у износу од:  13.916,67 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1374/2016-II
Дана:	30.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), и Решења 
бр.40-1019/2016- III о измени Решења бр. 40-40/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео II, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 20.000,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016. год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/65 исплату трошкова котизације у износу од:                       
                  20.000,00 дин.
      
2. Уплата средстава извршиће се на текући 
рачун Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број 
840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

72
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1375/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр.40-
1019/2016/ III о измени Решења бр.40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 60.000,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016. год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/66 исплату трошкова чланарина у износу од:                     
                  60.000,00 дин.                        
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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73
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1376/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 
40-1019/2016/ III о измени Решења бр. 40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 60.000,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016. год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/66 исплату трошкова чланарина у износу од:                     
                  60.000,00 дин.                        
  
2. Уплата средстава извршиће се на Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3.  О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.  Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

74
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1377/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 
40-1019/2016/ III о измени Решења бр. 40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016. год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 19.200,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016.год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговра бр. II-40-61-1/2016., за:

- 54/68 исплату трошкова за спортску опрему у износу 
од:                      19.200,00 дин.             
  
2.    Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија, у Управи за трезор број 
840-19139763-86.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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75
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-175/9/2016-II
Дана:	26.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 16/16) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију законом поверених јавних 
овлашћења Црвеном крсту из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора број 40-
175/2016 за трошкова реализације законом поверених 
јавних овлашћења за септембар 2016. године, одобравају 
се средства у висини 77.866,22 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0005, Активност Црвеног крста, Раздео 3, Функција 160- 
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту, Позиција 46, Економска класификација - 481, 
Дотације невладиним организацијама – Црвени крст. 
2.   Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код Управе за трезор, број 840-15322763-42.
3.   О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

76
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1379/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	
 

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16), Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Теквондо клуб „Елит“ Инђија бр. 40-
39/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1018/2016-III о измени Решења број 40-
39/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин. Теквондо клубу „Елит“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/139 трошкови чланарине у износу од   15.000,00 дин.                                                  
  
2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Теквондо 
клуба „Елит“ Инђија, у Управи за трезор, број 
840-19241763-24.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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77
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1380/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и  68/15-др. Закон и 103/15)  и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16), Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Теквондо клуб „Елит“  Инђија бр. 40-
39/2016-III („Службени лист општине Инђија“  1/16)  и  
Решења бр. 40-1018/2016-III о измени Решења број 40-
39/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин. Теквондо  клубу „Елит“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/139  трошкови  чланарине у износу од 15.000,00 дин.                                                  
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Теквондо 
клуба „Елит“ Инђија  у Управи за трезор, број 
840-19241763-24.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

78
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1381/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016.год. („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16), и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 40-
55/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1034/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/97 исплату трошкова чланарине Савезу Спортова 
општине Инђија - III квартал за 2016.годину, у износу 
од:                   30.000,00 дин.                                
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Полет“ Нови Карловци број 840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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79
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1382/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13,142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016.год. („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16), и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 40-
55/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1034/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 18.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови Карловци 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/96 исплату трошкова хранарине за јун 2016. у износу 
од:                                18.000,00 дин.                                 
  
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Полет“ Нови Карловци број 840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

80
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1383/2016-II
Дана:	06.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“  бр. 9/2013) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Љуково“  Љуково бр. 40-50/2016-
III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) Решења бр. 
40-1029/2026 III и Анекса уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма у 2016. години 
Фудбалског клуба „Љуково“ из Љукова,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  буџету 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  108.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за 2016. год. и 
Анекса 2 Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за 2016. год:

54/78 плаћање трошкова хранарине за август 2016 у 
износу од:                                            108.000,00

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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81
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1399/2016-II
Дана:	28.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) чл. 
8.Одлуке о буџету општине Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2016.год („Сл. лист општине Инђија“ бр. 
16/16), и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Савезу Спортова Општине Инђија бр. 40-37/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 
40-1016/2016-III о измени решења бр. 40-37/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Специјализоване услуге - превоз спортиста 
одобравају се средства у износу од 756.873,08 дин. 
Савезу Спортова Општине Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

- 55 трошкови превоза спортиста у износу од:   
                756.873,08 дин.                          
  
2.    Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

82
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1402	/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), 
Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист општине 
Инђија“ 18/15) и Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија („Сл.лист општине Инђија“ 16/16), Решења 
о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског клуба 
„Дунав“ Нови Сланкамен бр. 40-38/2016-III („Службени 
лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1017/2016-
III о измени решења бр. 40-38/2016-III,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.500,00 дин. Фудбалском клубу „Дунав“ 
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-78/2016-II и 
Анекса уговора бр. 40-78-1/2016-II за:

- 54/135 трошкови чланарине у износу од: 37.500,00 дин
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Дунав“ Нови Сланкамен у Управи за трезор, број 
840-18163763-44.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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83
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1403/2016-II
Дана:	11.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“ 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Фудбалског клуба „Дунав“  Нови 
Сланкамен бр. 40-38/2016-III („Службени лист општине 
Инђијa“ 1/16) и Решења бр. 40-1017/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 54.000,00  дин.  Фудбалском клубу „Дунав“ 
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/133 трошкова хранарине за јул 2016.год., у износу 
од:                   54.000,00 дин.
  
2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Дунав“  Нови Сланкамен број 
840-18163763-44.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

84
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1405/2016-II
Дана:	11.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 
40-1019/2016/III о измени Решења бр. 40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 218.400,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016.год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/64 исплату трошкова хранарине за јул 2016.год.у 
износу од:                218.400,00 дин.  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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85
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1406/2016-II
Дана:	11.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 
40-1019/2016/III о измени Решења бр. 40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016, 

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 218.400,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016.год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/64 исплату трошкова хранарине за август 2016.год.у 
износу од:                218.400,00 дин.                       
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

86
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1407/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр.40-
1019/2016/III о измени Решења бр. 40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 218.400,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016.год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/64 исплату трошкова хранарине за септембар 2016.
год.у износу од:                218.400,00 дин.                        
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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87
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1410/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и  68/15-др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“  бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 40-27/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења 40-
1008/2016-III о измени Решења бр. 40-27/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
опшине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  16.112,00 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/124 трошкови чланаринне Савезу спортова општине 
Инђија III кватал за 2016.год.,  уизносу од: 15.000,00 дин.

- 54/125  трошкови превоза  сортиста  у износу од:  
       1.112,00 дин.

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашког  клуба „Железничар“ Инђија  број 
840-18865763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

88
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1412/2016-II
Дана:	05.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) чл. 8. 
Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист општине 
Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2016.год („Сл.лист општине Инђија“ бр. 16/16), 
и Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине Инђија бр. 40-37/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 40-1016/2016-III о 
измени решења бр. 40-37/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Специјализоване услуге - превоз спортиста 
одобравају се средства у износу од 512.448,78 дин.  
Савезу Спортова Општине Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

- 55 трошкови превоза спортиста у износу од:                               
               512.448,78  дин.                          
  
2.   Уплата средстава извршиће се на  рачун Савеза 
Спортова Општине  Инђија  у Управи за трезор, број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1412-1/2016-II
Дана:	17.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	
 

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) чл. 
8.Одлуке о буџету општине Инђија („Сл.лист општине 
Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2016.год („Сл. лист општине Инђија“ бр. 
16/16), и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Савезу Спортова Општине Инђија бр. 40-37/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 
40-1016/2016-III о измени решења бр. 40-37/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 55 – Специјализоване услуге - превоз спортиста 
одобравају се средства у износу од 300.000,00 дин. 
Савезу Спортова Општине Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за:

- 55 трошкови превоза спортиста у износу од: 
                300.000,00 дин.                          
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија у Управи за трезор, број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

90
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1413/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 18/15) и на основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта „Четири плус 
један“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Помоћ у кући“ за септембар	 2016. године, 
одобравају се средства у висини 506.315,88 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 45/1, Економска класификација - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2.   Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3.   О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.    Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1414/2016-II
Дана:	26.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђије за 2016. годину („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 16/16) и на основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта „Четири плус један“ 
из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Помоћ у кући“ за обележавање дана старих 
лица, одобравају се средства у висини 50.000,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о 
буџету општине Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама, Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту, 
Позиција 45/1, Економска класификација - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 
2.   Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14447763-28 код Управе за трезор.
3.   О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

92
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1416/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2016.год. („Сл. лист општине Инђија“ 16/16), 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2016-III („Службени 
лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1031/2016-
III о измени решења бр. 40-33/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 54/31 трошкови хранарине за мај 2016. у износу од:  
                  18.100,00 дин.
                      
2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија број 840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1417/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	
               

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-
22/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр.40-1035/2016-III о измени Решења бр. 40-
22/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 13.639,82 ФК „Фрушкогорац“ 
Крчедин, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

-54/104 трошкови за електричну енергију: 13.639,82 дин.                         

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин број 840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

94
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1418/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-
22/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр.40-1035/2016-III о измени Решења бр. 40-
22/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 60.000,00 ФК „Фрушкогорац“ 
Крчедин, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/103 трошкови чланарине Савезу спортова општине 
Инђија – II и III квартал за 2016.год. у износу од:   
                  60.000,00 дин. 

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин Инђија број 840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1421/2016-II
Дана:	30.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 45.000,00 дин. ЖРК „Железничар“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/165 трошкови коришћења спортске хале за мај 2016 
у износу од:                  45.000,00 дин.              

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1422/2016-II
Дана:	30.	септембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 52.650,00 дин. ЖРК „Железничар“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за:

- 54/165 трошкови коришћења спортске хале за август 
2016 у износу од:                 52.650,00 дин. 

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1424/2016-II
Дана:	28.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 63.830,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/9 трошкови хранарине за за јун 2016.год., у износу 
од:                   63.830,00 дин. 

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за 
трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, број 
рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

98
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1425/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 51.950,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/16 трошкови коришћења спортске хале за мај 2016.
год., у износу од:                 51.950,00 дин. 

2.    Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, 
број рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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99
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1426/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 100.100,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/14 трошкови чланарине Кошаркашком савезу 
Војводине за пероид септембар-децембар 2016.год., у 
износу од:                 100.100,00 дин 

2.    Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, 
број рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

100
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1427/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“  бр. 9/2013) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  75.100,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/14 трошкови чланарине Савезу спортова општине 
Инђија за III квартал 2016.год.,  у износу од: 
     75.100,00 дин                                                        

2.    Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија,  
број рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1428/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 74.446,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/9 трошкови хранарине за за јун 2016.год., у износу 
од:                   74.446,00 дин. 

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за 
трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, број 
рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

102
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1429/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 34.900,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/11 трошкови административних услуга у износу 
од:                   34.900,00 дин. 

2.    Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, 
број рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1431/2016-II
Дана:	11.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија („Сл. 
лист општине Инђија“ 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Фудбалског клуба „Дунав“ Нови 
Сланкамен бр. 40-38/2016-III („Службени лист општине 
Инђијa“ 1/16) и Решења бр. 40-1017/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 45.000,00 дин. Фудбалском клубу „Дунав“ 
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/133 трошкова хранарине за август 2016.год., у 
износу од:                  45.000,00 дин.
 
2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број 
840-18163763-44.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

104
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1432/2016-II
Дана:	11.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и  68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-
22/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1035/2016-III о измени Решења бр. 40-
22/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 54.000,00  ФК „Фрушкогорац“ 
Крчедин,  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/101 трошкови хранарине за септембар 2016.год.:  
                  54.000,00 дин.

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин  број 840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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105
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1433/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Атлетском клубу 
Инђија бр. 40-34/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1014/2016-III о измени 
Решења бр. 40-34/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00 дин. Атлетском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/131 чланарину Савезу спортова општине Инђија, I 
квартал за 2016. год., у износу од:              25.000,00 дин.
 
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Атлетског 
клуба „Инђија“, у Управи за трезор, рачун број 
840-19453763-53.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

106
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1434/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 16/16), Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Атлетском клубу 
Инђија бр. 40-34/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1014/2016-III о измени 
Решења бр. 40-34/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. год. и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 дин. Атлетском клубу 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/130 исплату хранарине за мај 2016 у износу од:  
                  15.000,00 дин.
 
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Атлетског 
клуба Инђија, у Упрaви за трезор, рачун број 
840-19453763-53.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1435/2016-II
Дана:	14.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2016.год. („Сл. лист општине Инђија“ 16/16), 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2016-III („Службени 
лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1031/2016-
III о измени решења бр. 40-33/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

- 54/31 трошкови хранарне у износу од:    18.100,00 дин.
 
2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Карате 
клуба „Железничар“ Инђија, у Управи за трезор, број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1437/2016-II
Дана:	18.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Клуб дизача тегова и дисциплина снаге 
„Камен“ Инђија бр. 40-44/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1023/2016-III о 
измени Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00 дин., Клубу дизача тегова 
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија, на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
за:

- 54/71 трошкови чланарине Савезу спортова општине 
Инђија за III квартал 2016.год., у износу од:   
     25.000,00 дин

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за 
трезор, Клуб дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“ 
Инђија, број рачуна 840-17922763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1438/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-
18/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1001/2016-III о измени Решења бр. 40-
18/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.500,00 дин. Женском одбојкашком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/	57 покриће трошкова чланарине за III квартал 2016. 
год., Савезу спортова општине Инђија, у износу од:  
                  37.500,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1439/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-
18/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1001/2016-III о измени Решења бр. 40-
18/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.500,00 дин. Женском одбојкашком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/	57 покриће трошкова чланарине за II квартал 2016.
год., Савезу спортова општине Инђија, у износу од:  
                  37.500,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1440/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-
18/2016-III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и 
Решења бр. 40-1001/2016-III о измени Решења бр. 40-
18/2016- III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.500,00 дин. Женском одбојкашком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/57 покриће трошкова чланарине за I квартал 2016.
год., Савезу спортова општине Инђија, у износу од:  
                  37.500,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1444/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 44.650,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/16 трошкови коришћенја спортске хале за јун 2016.
год., у износу од:                 44.650,00 дин. 

2.    Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, 
број рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1446/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2016.год. („Сл. лист општине Инђија“ 16/16), 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2016-III („Службени 
лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1031/2016-
III о измени решења бр. 40-33/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 24.400,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/35 трошкови коришћења спортске хале за септембар 
2016.год., у износу од:                 24.400,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1447/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 39.250,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:
 
- 54/16 трошкови коришћења спортске хале за септембар 
2016. год., у износу од:                 39.250,00 дин.
 
2.    Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, 
број рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1448/2016-II
Дана:	14.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења бр.40-1032/2016/ III о 
измени Решења бр.40-52/2016-III, и Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма у 2016.
год. ФК „Хајдук“ Бешка бр. II-40-90/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-90-1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.628,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016. год, за:

- 54/90 исплату трошкова ел.енергије, у износу од:  
       6.628,00 дин.
 
2.    Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“ 
Бешка, у Управи за трезор, број 840-18108763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1448-1/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења бр.40-1032/2016-III о 
измени Решења бр.40-52/2016-III, и Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма у 2016.
год. ФК „Хајдук“ Бешка бр. II-40-90/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-90-1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 37.500,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год, за:

- 54/91 исплату трошкова чланарине Савезу спортова 
оптшине Инђија за III квартал у 2016. год., у износу од:  
                  37.500,00 дин. 

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1449/2016-II
Дана:	14.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Хајдук“ Бешка бр. 40-52/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења бр. 40-1032/2016/III о 
измени Решења бр. 40-52/2016-III, и Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма у 2016.
год. ФК „Хајдук“ Бешка бр. II-40-90/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-90-1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 40.000,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. за:

- 54/89 исплату трошкова котизације Фудбалском савезу 
Војводине, у износу од:                 30.000,00 дин.
 
- 54/89 исплату трошкова котизације Подручном 
фудбалском савезу Срем, у износу од:       10.000,00 дин. 

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1450/2016-II
Дана:	10.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр. 16/16), 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине Инђија бр. 40-36/2015-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења број 40-1015/2016-III 
о измени Решења број 40-36/2016-III и Анекса Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
Савеза Спортова општине Инђија из Инђије у делу који 
се односи на програмске активности у 2016.год бр.II 40-
1358 и бр. II 40-1451,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 343.257,61 дин. Савезу Спортова Општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/2 трошкови зарада за септембар 2016. у износу од:  
                343.257,61 дин. 

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1452/2016-II
Дана:	10.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 322.858,00 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/37 исплату хранарине за септембар 2016 у износу 
од:                                  280.000,00 дин.
- 54/48 исплату трошкова пореза:                  42.858,00 дин.
  
2.   Уплата средстава извршиће се на рачун фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија број 840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

120
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1455/2016-II
Дана:	10.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 118.878,27 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/40 исплату зараде за јул 2016 у износу од: 62.000,00
- 54/48 исплату трошкова пореза и доприноса у износу 
од:              56.878,27

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1457/2016-II
Дана:	17.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију „Савез за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија бр. 40-49/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16) и Решења број 40-1028/2016-III 
о измени Решења број 40-49/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.629,29 „Савезу за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
за:
 
- 54/74 трошкови фиксног телефона за август 2016.год. у 
износу од:                        1.270,69 дин.

- 54/77 трошкови за ел.енергију у износу од:   
       4.358,60 дин.

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија 
број 840-19080763-61.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1463/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Планинарског клуба „Железничар“ 
Инђија бр. 40-43/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1022/2016-III о измени 
Решења бр. 40-43/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 дин., Планинарском 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/150 трошкови чланарине Савезу спортова општине 
Инђија за II квартал 2016.год., у износу од: 15.000,00 дин

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Планинарског клуба „Железничар“ Инђија“ 
Инђија, број рачуна 840-17987763-73.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1464/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16, Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Планинарског клуба „Железничар“ 
Инђија бр. 40-43/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-1022/2016-III о измени 
Решења бр. 40-43/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 дин., Планинарском 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/150 трошкови чланарине Савезу спортова општине 
Инђија за III квартал 2016.год., у износу од: 
     15.000,00 дин

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за 
трезор, Планинарског клуба „Железничар“ Инђија, број 
рачуна 840-17987763-73.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1466/2016-II
Дана:	21.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15-др.закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Анекса 
Уговора о суфинансирању пројеката у области јавног 
информисања 401-125-1/2016-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву, Економска 
класификација 424, позиција 52 – Специјализоване 
услуге-Услуге културе -Информисање, одобравају се 
средства у износу од 320.000,00 дин. за покриће трошкова 
на основу Анекса Уговора о суфинансирању пројеката у 
области јавног информисања 401-125-1/2016-II Јовани 
Босић Предузетник Аудио и видео продукција Супер 
Продукција Шид.

52/9 - Јована Босић Пр Супер продукција -Очи у очи- 
проблеми и решења ....................................320.000,00 дин 

2.   Уплата средстава извршиће се на текући рачун Јована 
Босић Предузетник Аудио и видео продукција Супер 
Продукција Шид број 840-13503763-16.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1472/2016-II
Дана:	20.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016 год. („Сл. лист општина Срема“, 
бр. 16/16) и на основу Решења о додели средстава за 
реализацију пројекта Удружења за помоћ особама са 
сметњама у развоју „Мој свет“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.    Удружењу за помоћ особама са сметњама у развоју „Мој 
свет“ из Инђије за септембар	2016. године, одобравају 
се средства у висини 113.886,00 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност- 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/6, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.  Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-15221763-14.
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.  Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1474/2016-II
Дана:	14.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке 
о буџету општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
18/15), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2016.год. („Сл. лист општине Инђија“ 16/16), 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб 
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2016-III („Службени 
лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-1031/2016-
III о измени решења бр. 40-33/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 21.100,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/33 трошкови котизације у износу од:  21.100,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1475/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 22/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Атлетском клубу Инђија бр. 40-34/2016-
III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења 
бр. 40-1014/2016-III о измени Решења бр. 40-34/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00 дин Атлетском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/131 чланарину Савезу спортова општине Инђија, II 
квартал за 2016. год, у износу од: 25.000,00 дин.

2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Атлетског 
клуба Инђија, у Управи за трезор, рачун број 
840-19453763-53.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1476/2016-II
Дана:	20.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016 год. („Сл. лист општина Срема“, 
бр. 16/16) и на основу Уговора о додели средстава за 
реализацију пројекта Удружења оболелих од мултипле 
склерозе „Мој Срем“ из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“ 
из Инђије за финансирање пројекта “За нас има наде док и 
Ви у то верујете“ за материјалне	трошкове, одобравају 
се средства у висини 17.745,92 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/2, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 
2.  Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 840-14896763-67.
3.  О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4.   Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1477/2016-II
Дана:	13.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и  68/15-др. Закон и 103/15)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“  бр. 9/2013) и  Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Стрељачки клуб „Младост“  Инђија бр. 40-25/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1006/2016-III о измени Решења бр. 40-25/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/52 покриће трошкова котизације, у износу од:  
       8.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1478/2016-II
Дана:	14.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину ( „Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр.40-
1019/2016/III о измени Решења бр. 40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 96.250,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016.год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/67 исплату трошкова коришћења спортске хале за 
септембар 2016.год. у износу од:                96.250,00 дин. 
2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1480/2016-II
Дана:	14.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/14, и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
чл. 8., Одлуке о буџету општине Инђија („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ бр. 16/16), 
Решења о одобравању годишњих програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Савезу Спортова 
Општине Инђија бр. 40-36/2015-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16), Решења број 40-1015/2016-III 
о измени Решења број 40-36/2016-III и Анекса Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
Савеза Спортова општине Инђија из Инђије у делу који 
се односи на програмске активности у 2016.год бр. II 40-
1358 и бр. II 40-1451,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 199.855,00 дин. Савезу Спортова Општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за:

- 54/3 трошкови манифестације „Атлетска улична трка“– 
Инђија 2016, у износу од: 199.855,00 дин.

2.  Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
Спортова Општине Инђија број 840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1482/2016-II
Дана:	14.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16), Решења бр.40-
1019/2016/III о измени Решења бр.40-40/2016-III, и 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма у 2016.год. Рукометног клуба „Инђија“ из 
Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса уговора бр. II-40-61-
1/2016,

Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 54.650,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у 2016. год. Рукометног 
клуба „Инђија“ из Инђије бр. II-40-61/2016 и Анкеса 
уговора бр. II-40-61-1/2016, за:

- 54/67 исплату трошкова коришћења спортске хале за 
август 2016.год.у износу од:                54.650,00 дин.

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун Рукометног 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор, број 
840-19139763-86.
3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
привреду и финансије.
4.   Ово решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1483/2016-II
Дана	25.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 
108/13, 142/2014, 68/15- др.закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Анекса Уговора о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко“ из Инђије број 40-431-1/2016-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. годину, Раздео III, Функција 
860 – Рекреација, култура и вере некласификоване 
на другом месту, Програм 13-Развој културе, Шифра 
програма 1201, Програмска активност 0002- Подстицаји 
културном и уметничком стваралаштву, Економска 
класификација 481, позиција 53 – Дотације невладиним 
организацијама – Програми и пројекти у области 
културе, одобравају се средства у износу од 6.999,12 дин. 
куд „Соко“ Инђија на основу Анекса Уговора о додели 
средстава за реализацију програма културно уметничког 
друштва „Соко “ из Инђије број 40-431-1/2016-II

53/59-трошкови	одржавања	просторија...6.999,12	дин

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун куд „Соко“ 
Инђија број 840-15324763-56.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1484/2016-II
Дана:20.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), 
члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13), 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 18/15), Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016 год. („Сл. лист општина Срема“, 
бр. 16/16) и на основу Уговора о додели средстава за 
реализацију пројекта Међуопштинске организације 
цивилних инвалида рата из Инђије,

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Међуопштинској организацији цивилних инвалида 
рата из Инђије по основу Уговора број 401-157/2016 
за материјалне трошкове у 2016. години, одобравају 
се средства у висини 1.215,54 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину, по Програму 11 – Социјална и 
дечја заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
Подршка социохуманитарним организацијама, 
Раздео 3, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту, Позиција 45/5, 
Економска класификација - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 840-8458763-09.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије. 
4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1487/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 40-27/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења 40-
1008/2016-III о измени Решења бр. 40-27/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
опшине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.750,00 дин. Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/125 трошкови превоза у износу од:     11.750,00 дин.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 
840-18865763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1489/2016-II
Дана:	28.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13,142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Фудбалски клуб „Железничар“ Инђија бр. 40-26/2016-
III („Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења 
40-1007/2016-III о измени Решења бр. 40-26/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
опшине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 24.300,00 дин. Фудбалском клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/121 трошкове котизације од:                24.300,00 дин.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Железничар“ Инђија број 
840-18164763-51.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1492/2016-II
Дана:	28.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр.40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 91.946,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/9 трошкови хранарине за август 2016.год., у износу 
од:                   91.946,00 дин.

2.    Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе 
за трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, 
број рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1495/2016-II
Дана:	21.10.2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013 ) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Oдлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 16/16), Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 40-25/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1006/2016-III о измени Решења бр. 40-25/2016- III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016.год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 4.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/52 покриће трошкова котизације, у износу од:  
      4.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1496/2016-II
Дана:	20.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год, Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 119.783,64 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/40 исплату зараде за август 2016 у износу од:   
             74.348,00
- 54/48 исплату трошкова пореза и доприноса у износу 
од:              45.435,64

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1497/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13,142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију „Савез за спорт и рекреацију инвалида 
Инђије“ Инђија бр. 40-49/2016-III („Службени лист 
општине Инђија“ 1/16) и Решења број 40-1028/2016-III 
о измени Решења број 40-49/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016.годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 1.597,82 дин. „Савезу за спорт и 
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
за:
 
- 54/74 трошкови фиксног телефона за јун 2016.год. у 
износу од:       1.597,82 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија 
број 840-19080763-61.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1498/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) и Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 18/15), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 16/16), Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2016. годину („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 22/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија бр. 40-16/2016-III („Службени лист општине 
Инђија“ 1/16) и Решења бр. 40-999/2016-III о измени 
Решења бр. 40-16/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 85.100,00 дин., Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за:

- 54/17 судијске трошкове, трошкове делегата и других 
службених лица, у износу од:                85.100,00 дин. 

2.   Уплата средстава извршиће се на рачун код Управе за 
трезор, Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија, број 
рачуна 840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1499/2016-II
Дана:	25.	октобар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. закон и 103/15) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 18/15) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 16/16) и Решења о одобравању 
годишњих програма пословања и утврђивања средстава 
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2016-III 
(„Службени лист општине Инђија“ 1/16) и Решења бр. 
40-1010/2016-III о измени Решења бр. 40-31/2016-III,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2016. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2016. год., Раздео III, Функција 810– 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001– 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 54 – Дотације невладиним организацијама– 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 171.588,00 дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за:

- 54/37 исплату хранарине за октобар 2016 у износу од:  
                150.000,00 дин.
- 54/48 исплату трошкова пореза:                21.588,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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КОМИСИЈА	ЗА	КАДРОВСКА
И	АДМИНИСТРАТИВНА	ПИТАЊА

143
На основу члана 8.	 Одлуке	 о	 накнадама	

одборника	 и	 чланова	 сталних	 радних	 тела	
Скупштине	 општине	 Инђија	 и	 накнадама	 чланова	
Општинског	већа	општине	Инђија („Службени лист 
општина Инђија“ број: 11/2016),

Комисија за кадровска и административна питања 
на седници одржаној 26. октобра 2016. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
	О	УТВРЂИВАЊУ	НАКНАДЕ	ЗА	РАД	ЧЛАНОВА	
ПОВРЕМЕНИХ	РАДНИХ	ТЕЛА	СКУПШТИНЕ	
ОПШТИНЕ	И	СТРУЧНИХ	КОМИСИЈА	КОЈЕ	

ОБРАЗУЈЕ	СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	

I
Утврђује се накнада за рад члановима повремених 

радних тела Скупштине општине и стручних комисија 
које је образовала Скупштина општине Инђија.

Право на накнаду за сваку одржану седницу у 
висини од 2,5% од просечне месечне нето зараде по 
запосленом у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног 
за послове статистике имају чланови следећих радних 
тела:

- Комисије за решавање стамбених потреба лица у стању 
социјалне потребе,
- Комисије за доделу општинских признања,
- Комисије за доделу стипендија,
- Комисије за спровођење поступка јавног надметања 
и прикупљања понуда јавним огласом за отуђење или 
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
- Комисије за повраћај пашњака и утрина,
- Комисије за утврђивање назива улица и тргова,
- Комисије за питање бораца и ратних војних инвалида и
- Савета за међунационалне односе.

II
Члановима повремених радних тела и комисија из 

тачке I Овог Решења, припада накнада трошкова превоза 
за присуствовање на седницама, у висини превозне карте 
у аутобуском саобраћају.

 
III

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	06-152/2016-I-9                               
Дана:	26.	октобра	2016.	године    
Инђија

                                                                                      
Председник,

Јелена	Миличевић,	с.р.
-------------------------

144
На основу члана 8. Одлуке о накнадама 

одборника и чланова сталних радних тела Скупштине 
општине Инђија и накнадама чланова Општинског већа 
општине Инђија („Службени лист општина Инђија“ 
број: 11/2016),

Комисија за кадровска и административна питања 
на седници одржаној 10. фебруара 2017. године, донела 
је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
	О	УТВРЂИВАЊУ	НАКНАДЕ	ЗА	РАД	

ПРЕДСЕДНИКУ	И	ЧЛАНОВИМА	САВЕТА	ЗА	
ЗАПОШЉАВАЊЕ

I
Председнику и члановима Савета за запошљавање 

утврђује се накнада за рад, у висини од 2,5% од просечне 
месечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, 
према последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике, за сваку 
одржану седницу.

Председнику и члановима Савета за запошљавање, 
припада и накнада трошкова превоза за присуствовање 
на седницама, у висини превозне карте у аутобуском 
саобраћају

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	06-18/2017-I-4                               
Дана:	10.	фебруара	2017.	године    
Инђија

                                                                                      
Председник,

Јелена	Миличевић,	с.р.
-------------------------
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ИСПРАВКА

145
На основу члана 143. став 3. Пословника 

Скупштине општине Инђија („Службени лист општина 
Срема“, број  12/08, 25/08, 12/09, 33/09, 11/10, 32/10 и 
„Службени лист општине Инђија“  бр. 9/16), даје се

 
И	С	П	Р	А	В	К	А

РЕШЕЊА	О	ДАВАЊУ	САГЛАСНОСТИ	НА	
ОДЛУКУ	О	РАСПОДЕЛИ	ДОБИТИ	ЈАВНОГ	

КОМУНАЛНОГ	ПРЕДУЗЕЋА	„КОМУНАЛАЦ“	
ИНЂИЈА

У Решењу о давању сагласности на Одлуку 
о расподели добити Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Инђија,  бр. 40-1785/2016-I-1 од 29. 
децембра 2016. године („Службени лист општине 
Инђија“ број: 26/2016),  у тачки I уместо: „за 2016.
годину“. треба да стоји: „за 2015.годину“.

                               Секретар	Скупштине,
Драгана	Степановић,	с.р.

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