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На основу  члана 26. Пословника о раду Општинског 

већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 и 
20/10),  разматрајући  услове за учешће на јавном  конкурсом 
за доделу средстава за суфинансирање изградње и 
реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката 
фекалне канализације и захтевану документацију, који је 
расписао  Покрајински секретаријат  за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство.

Општинско веће општине Инђија на је седници 
одржаној 14.априла 2015.године, донело 

О	Д	Л	У	К	У

I
Општина Инђија приступа реализацији пројекта- 

Изградња водоводне мреже насеља Чортановци-III етапа 
изградње, у складу са условима Јавног конкурса за доделу 
средстава за суфинансирање изградње и реконструкције 
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне 
канализације, који је расписао Покрајински секретаријат  
за пољопривреду, водопривреду и шумарство,  пријавом  
наведног пројекта  на  конкурс.

II
У сврху обезбеђења сопственог учешћа  Општине 

Инђија за реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, 
покренуће поступак измене Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015.годину. 

III
Утврђује се да  неопходна средства за сопствено учешће 

Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе  
3.443.972,26 динара (без ПДВ-а), што представља  20% 
од укупне вредности пројекта  која износи  17.219.861,3 
динара (без ПДВ-а).

Општинско веће одобрава да се у поступку израде 
Одлуке о измени Одлуке о буџету општине Инђија, 
пројектује износ из претходног става за учешће општине 
Инђија  у реализацији предметног пројекта.

IV
По доношењу Одлуке о измени Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2015.годину,   Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство  исту доставити, најкасније у року од 30 дана 
од дана потписивања уговора.

V
          Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:401-45/2015-III   Председник,
Дана:14.априла 2015.године    
Инђија                                                      Петар Филиповић,с.р.                                                                 
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На основу члана 16. Одлуке о финансирању или 

суфинансирању потреба и интереса грађана у области 
спорта из буџета Општине Инђија („Службени лист 
општина Срема“, број 16/13) и члана 14. Правилника о 
ближим критеријумима и начину одобравања програма 
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање 
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
1/14),

Општинско веће општине Инђија, на седници одржаној  
дана 06.априла 2015. године, донело је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ОДОБРАВАЊУ	ПРОГРАМА	САВЕЗУ	

СПОРТОВА	ОПШТИНЕ		ИНЂИЈА	КОЈИМ	СЕ	
РЕАЛИЗУЈУ	ПОТРЕБЕ	И	ИНТЕРЕСИ	ГРАЂАНА	
У	ОБЛАСТИ	СПОРТА	И	УТВРЂИВАЊУ	ИЗНОСА	

СРЕДСТАВА	ЗА	ЊЕГОВУ	РЕАЛИЗАЦИЈУ

I
ОДОБРАВА СЕ Програм Савеза спортова општине 

Инђија, којим се реализују потребе и интереси грађана у 
области спорта, без јавног позива, на Предлог Одељења 
за друштвене делатности Општинске управе општине 
Инђија, који је образложен.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ износ средства за реализацију Програма 

из тачке I овог Решења, у износу од 490.000,00 динара  (че
тиристотинедеведесетхиљададинара).

III
Председник општине ће са Савезом спортова општине 

Инђија закључити уговор о реализовању Програма из тачке 
I овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе 
уговорних страна у свему како је прописан о у члану 17. 
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и 
интереса грађана у области спорта из буџета општине 
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/2013).
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IV
Ово Решење објавити у Службеном листу општине 

Инђија.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број: 66-8/2015-III                                                                        Председавајући,
Дана:06.априла 2015. године         заменик Председника општине                    
Инђија           Милан Бодирожа,с.р.

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-548/2014-II
Дана: 03.  октобар  2014. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. 
(Службени лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.600,00 дин. Стрељачком  клубу „ 
Младост  “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
превоза такмичара на Финале лиге Војводине у Нови Сад  
06. 04. 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.

                                                                                                                  Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-838/2014-II
Дана:	03.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.150,00 дин. Стрељачком  клубу „ 
Младост  “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
превоза такмичара на Првенство Војводине МК пушком у 
Новом Саду  05. 07. 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-875/2014-II
Дана:	02.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 
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Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 1.034,32  дин. Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида општине  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
рачуна за струју за јун 2014.год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-928/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 

(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 50.340,00 дин. Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за путне трошкове. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-945/2014-II
Дана:	02.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 

(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 1.147,92  дин. Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида општине  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
рачуна за струју за јул 2014. год.

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

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.

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

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-965/2014-II
Дана:		03.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 80.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ 
Железничар“  Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
за август 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-988/2014-II
Дана:	28.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 207.703,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
хранарине и стипендије за месец јун 2014.године и порез.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

187
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1008/2014-II
Дана:	28.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 63.900,00 дин. Џудо  клубу „ Безбедност  
“Инђија  као финансијска помоћ која им је неопходна  за 
набавку струњача.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1016/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 

(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 71.266,00  дин. Фудбалском клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату судијских 
трошкова, пореза и доприноса.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1032/2014-II
Дана:	03.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год., Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 7.200,00 дин. Стрељачком  клубу „ 
Младост  “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
превоза такмичара на Првенство Војводине МК пушком за 
кадете у Сремској Митровици  06. 09. 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                     Председник,

							Петар	Филиповић	с.р.

190
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1033/2014-II
Дана:	24.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 17.892,60 дин.  Општинском фудбалском савезу 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за плаћање 
рачуна за канцеларијски материјал и рачуна за телефон за 
месец август 2014. године .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Општинског фудбалског савеза Инђија број 355-1027832-68.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                   

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1035/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 58.440,00  дин. Атлетском клубу Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату тренерске накнаде за јул, 
август и септембар 2014. год.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1041/2014-II
Дана:	02.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 4.135,78  дин. Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида општине  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
рачуна за струју и телефон за август 2014. год. авансни 
рачун за гас и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1045/2014-II
Дана:	24.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.584,00  дин. Фудбалском клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату судијских 
трошкова, пореза и доприноса.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1046/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14)

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 91.926,00  дин. Фудбалском клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату судијских 
трошкова, пореза и доприноса.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1055/2014-II
Дана:	17.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 2.748,00 дин. Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за закуп 
домена и закуп хостинга за сајт. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1075/2014-II
Дана:	14.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину  
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 44.900,00 дин. Планинарском  клубу 
„ Железничар  “ Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за месец септембар 2014. 
год. и провизију банке.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Планинарском  клубу „ Железничар  “ Инђија    број  355-
1018348-02.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1081/2014-II
Дана:	01.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину  
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 130.050,00 дин.  Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за измирење обавезе 
лекарских прегледа спортиста, дуг из претходне године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

198
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1086/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 42.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ 
Љуково“  из Љукова  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
играчима за септембар 2014. год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
199
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1088/2014-II
Дана:	17.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 3.000,00 дин. Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за услуге 
штампања мајица. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1089/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 9.400,00 дин.  Шаховском  клубу „ Слога“ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату хранарине за Мрмош Сању 
за месец октобар 2014 године и провизију банке.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Шаховском  клубу „ Слога  “355-1032398-47.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

201
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1090/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 57.800,00 дин. Taekwondo клуб „Елит“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за трошкове такмичарске котизације 
за отворено првенство Војводине.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Taekwondo клуб „Елит“ Инђија број 355-1027822-98.

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

202
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1091/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 17.200,00 дин. Карате  клубу „ Железничар 
“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
котизације, осигурања, превоза и смештаја за једног 
такмичара за наступ на „К1 Светска Премијер Лига“ у 
Салзбургу - Аустрија.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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203
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1092/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 дин  Рукометном клубу 
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
спортистима аматерима за месец август 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

204
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1093/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 29.152,00  дин. Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
трошкова судија и делегата за утакмице, и пореза и тонера 
за штампач.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

205
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1094/2014-II
Дана:	14.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 21.700,00 дин. Карате  клубу „ Железничар 
“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за коришћење спортске 
хале за тренинге за септембар 2014. године и провизију 
банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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206
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1099/2014-II
Дана:	03.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 48.000,00 дин.  Фудбалском  клубу „ Дунав 
“   на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату хранарине за септембар 
2014. године. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Дунав “355-1012491-16.

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

207
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1101/2014-II
Дана:	08.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 126.150,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за трошкове 
коришћења спортске хале за утакмице и тренинге за месец 
септембар 2014. године и провизију банке. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

208
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1102/2014-II
Дана:	14.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 94.350,00  дин. Рукометном клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за коришћење спортске 
хале за тренинге и утакмице за септембар 2014. године и 
провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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209
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1104/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 85.714,28  дин. Рукометном клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату накнаде за 
тренера за септембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

210
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1105/2014-II
Дана:	10.		октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 28.000,00 дин. Фудбалском клубу 
„Борац“ Јарковци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
октобар 2014. Године.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

211
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1106/2014-II
Дана:	29.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од  147.150,00  дин. Женском рукометном клубу „ 
Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
коришћења спортске хале за тренинге и утакмице за месец 
септембар 2014. године и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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212
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1109/2014-II
Дана:	19.	12.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 1.500,00 дин. Стoнотениском  клубу „ Инђија“  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату путних трошкова на 
релацији Инђија – Кузмин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стонотениском клубу „Инђија  “  број  205-87366-84.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

213
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1110/2014-II
Дана:	13.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) Председник општине 
Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 24.000,00 дин. Карате  клубу „ Железничар 
“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
котизације за наступ  такмичара појединачно на КУП-у 
Војводине за наде и пионире у Инђији 12. 10. 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

214
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1112	/	2014-II
Дана:	07.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 3.486,59  дин. Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида општине  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
рачуна за  телефон за јун и јул 2014. год. и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.



Број 4, страна број  107                        Службени лист општина Инђија             Среда 15. април 2015.

215
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1114/2014-II
Дана:	10.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 63.785,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
хранарине за месец септембар 2014. године и  порез. 

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

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

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

Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1115/2014-II
Дана:	17.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 41.790,38 дин. Клубу дизача тегова 
„ Железничар“  из Инђије  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за покриће 
трошкова утрошене електричне енергије у 2014. години.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Клубу дизача тегова  „Железничар“ Инђијао  број  355-
1028735-75.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1117/2014-II
Дана:	10.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
октобар 2014.год. 

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1118/2014-II
Дана:	10.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.100,00 дин. Стрељачком  клубу „ 
Младост  “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за котизацију за I коло 
Купа ваздушном пушком 18. 10. 2014. године у Новом 
Саду.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1119/2014-II
Дана:	10.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 16.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ Полет“  
Н.Карловци  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
месец септембар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „ Полет“  Н.Карловци  број  355-
1038214-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1123/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 277.053,75 дин.  Савезу спортова општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за исплату 
личних доходака за четворо запослених у Савезу за месец 
септембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1125/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14)

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 81.349,00  дин. Фудбалском клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату судијских 
трошкова, пореза и доприноса.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1126/2014-II
Дана:	10.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„ Фрушкогорац “ Крчедин   на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
хранарине за месец септембар  2014. год.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1129/2014-II
Дана:	28.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 24.000,00 дин. Стрељачком  клубу     „ 
Младост “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
набавке дијабола за ваздушну пушку.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1130/2014-II
Дана:	15.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 73.164,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату хранарине за месец октобар 
2014. године и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1133/2014-II
Дана:	17.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 

рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 50.000,00  дин. Клубу дизача тегова и дисциплина снаге 
„Камен “ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
октобар 2014.године за шест спортиста.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1135/2014-II
Дана:	17.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 46.000,00  дин. Женском рукометном клубу „ 
Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату дневница 
и путних трошкова за судије и делегате утакмице III лиге 
Војводине „Срем – Јужна Бачка“ и исплату дневница и 
путних трошкова за стручна лица на утакмици IV кола 
СРЛС за жене и котизацију за Куп Војводине.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1136/2014-II
Дана:	17.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија
за 2014. годину („Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2014.г. (Службени лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.928,00 дин. Стрељачком  клубу „ 
Младост  “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
превоза за Куп Војводине серијском ваздушном пушком 
које је одржано у Врбасу 12.10.2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1137/2014-II
Дана:	17.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 

лист општине Инђија број 7/14) 
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.200,00 дин  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“ на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
играче клуба за месец септембар 2014. године

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1138/2014-II
Дана:	20.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 50.800,00 дин  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“ на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
коришћења спортске хале за тренинге и утакмице за месец 
септембар 2014. године и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1139/2014-II
Дана:	20.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 10.900,00 дин  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“ на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
коришћења спортске хале за тренинге за месец јун 2014. 
године и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1141/2014-II
Дана:	15.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 

буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 41.450,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исхрану и смештај за 18 играча 
сениорске одбојкашке екипе из Инђије у утакмици против 
ОК „Нови Пазар“ из Новог Пазара на дан 17.10.2014. 
године и 18.10.2014. године и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1142/2014-II
Дана:	17.		октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 44.002,33 дин. Куглашком клубу „ Железничар “ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за закуп куглане за септембар 2014.г., за 
трошкове превоза на тренинге у куглану у Руми у септембру 
2014.г., за трошкове превоза у Бечеј на првенствену утакмицу 
Полет – Железничар 14.09.2014.године и  за трошкове превоза 
у Падину на првенствену утакмицу Долина – Железничар 
21.09.2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1143/2014-II
Дана:	15.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 36.900,00  дин. Атлетском клубу Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату трошкова преноћишта 
и превоза на такмичење у Зајечар и Крушевац 17. и 18. 
октобра 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1144/2014-II
Дана:	17.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 14.350,00 дин. Карате  клубу „ Железничар 
“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
котизације, осигурања, превоза и смештаја за једног 
такмичара за наступ на Балканском првенству у Охриду – 
Македонија од 18.10.2014. и 19.10.2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1146/2014-II
Дана:	17.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.000,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
техничке грешке КСВ. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1160/2014-II
Дана:	17.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 16.000,00 дин  Фудбалском клубу 
„Слога“ Марадик на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
играче клуба за месец октобар 2014.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба «Слога» Марадик број 355-1027859-84

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић	с.р.

237
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1161/2014-II
Дана:	17.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 14.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ 
Љуково“  из Љукова  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
играчима за октобар 2014. год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1162/2014-II
Дана:	07.	новембар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 28.000,00 дин. Фудбалском клубу 
„Борац“ Јарковци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
новембар 2014. Године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1163/2014-II
Дана:	12.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1164/2014-II
Дана:	28.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) Председник општине 
Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.600,00 дин. Стрељачком  клубу 
„Младост “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
котизације за Куп Војводине серијском ваздушном пушком 
за све категорије такмичара које је одржано у Врбасу 
12.10.2014. године.

2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком  клубу „ Младост  “ Инђија  број  355-1028386-
55.3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1165/2014-II
Дана:	17.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 17.115,00 дин.  Савезу спортова општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за плаћање 
рачуна за спортска признања.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1174	/	2014-II
Дана:	20.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 15.538,00  дин. Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
општине  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за регистрацију у А.П.Р. два 
друштва са израдом печата и исплату тонера за штампач.

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

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

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

Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1177/2014-II
Дана:	24.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 

буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 12.000,00 дин. Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија на основуУговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за трошкове плаћања излазног писма 
(ЛОЦ).

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

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

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

Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1178/2014-II
Дана:	24.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 13.000,00 дин. Кошаркашком клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату I и II дела годишње чланарине 
за тренера и мушке Регионалне лиге и млађих категорија за 
сезону 2014- 2015. године.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1180/2014-II
Дана:24.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.300,00 дин. Стрељачком  клубу       „ 
Младост  “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
превоза за I Коло Купа Србије ваздушном пушком за 
јуниоре и сениоре које је одржано у Новом Саду 18.10.2014. 
године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1182/2014-II
Дана:24.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 1.300,00 дин. Стрељачком  клубу       „ 
Младост  “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
котизације за I Коло Купа Србије ваздушном пушком за 
јуниоре и сениоре које је одржано у Новом Саду 18.10.2014. 
године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1183	/	2014-II
Дана:	24.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 1.749,35  дин. Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида општине  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за плаћање 
рачуна за електричну енергију  и рачуна за телефон за 
месец септембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.	
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1186/2014-II
Дана:	24.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 12.000,00 дин. Карате  клубу „ Железничар 
“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
котизације, међународни квалификациони турнир „Трофеј 
Београда“, 26.10.2014. године у Београду.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1189/2014-II
Дана:	24.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.688,00  дин. Фудбалском клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату судијских 
трошкова, пореза и доприноса.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1192/2014-II
Дана:	24.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 30.000,00 дин. Карате  клубу „ Железничар 
“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
играче клуба за мај и јун  2014 . године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1194/2014-II
Дана:	21.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 100.000,00 дин. Клубу америчког фудбала  „ 
Индијанс“  из Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
за септембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

252
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1202/2014-II
Дана:	06.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 

810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 38.000,00 дин  Шаховском клубу „Хајдук 
1973“ Бешка  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату котизације за 
другу лигу 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Шаховског клуба «Хајдук 1973» Бешка број 310-209211-73

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
253
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1203/2014-II
Дана:	24.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 16.000,00 дин  Фудбалском клубу 
„Слога“ Марадик на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
играче клуба за месец октобар 2014.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1204/2014-II
Дана:	24.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„ Фрушкогорац “ Крчедин   на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
хранарине за месец октобар  2014. год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

255
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1205/2014-II
Дана:	29.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 

810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 16.000,00 дин  Рукометном клубу 
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
спортистима аматерима за месец август 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

256
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1206/2014-II
Дана:	24.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 42.813,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату стипендије за четири играча 
клуба за октобар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1207/2014-II
Дана:	28.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 140.600,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату трошкова коришћења 
спортске хале за тренинге и утакмице за месец септембар 
2014. Године и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

258
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1208/2014-II
Дана:	28.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је
 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 

810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 394.557,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату стипендије за септембар 
2014.године,хранарине за октобар 2014.године,порез и 
провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

259
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1233/2014-II
Дана:	29.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од  211.642,00 дин. Женском рукометном клубу „ 
Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
за месец октобар 2014. године, исплату стипендије за месец 
октобар 2014. године и порез.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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260
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1224/2014-II
Дана:	24.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00  дин. Фудбалском  клубу 
„ Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
октобар 2014.год. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

261
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1227/2014-II
Дана:	31.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 

40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 4.000,00 дин. Стрељачком  клубу    „Младост “ Инђија  на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за покриће трошкова котизације за Финале Купа 
Србије серијском ваздушном пушком које се одржава у 
Панчеву 02.11.2014. године.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

262
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1228/2014-II
Дана:	19.	12.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 1.500,00 дин. Стoнотениском  клубу „ Инђија“  на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за исплату путних трошкова на релацији Инђија – 
Беочин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стонотениском клубу „Инђија  “  број  205-87366-84.

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1229/2014-II
Дана:	31.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.200,00 дин  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“ на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
месец месец октобар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

264
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1234/2014-II
Дана:	29.	10.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста , 
одобравају се средства у износу од 279.019,00 дин. Савезу 
спортова општине Инђија  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за измирење 
обавезе за превоз спортиста по рачуну бр 1073348.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

265
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1235/2014-II
Дана:	07.	11.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста , 
одобравају се средства у износу од 116.332,00 дин. Савезу 
спортова општине Инђија  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за измирење 
обавезе за превоз спортиста по рачуну бр 1073485.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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266
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1236/2014-II
Дана:	31.	10.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста , 
одобравају се средства у износу од 229.870,00 дин. Савезу 
спортова општине Инђија  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за измирење 
обавезе за превоз спортиста по рачуну бр 1073606.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник,

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1237/2014-II
Дана:	31.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 44.135,06 дин.  Фудбалском  клубу „ Дунав “ 
Н. Сланкамен  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
за месец октобар 2014. године и рачуна за електричну 
енергију за месец септембар 2014. године. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Дунав“ 355-1012491-16.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

268
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1239/2014-II
Дана:	31.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 16.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ Полет“  
Н.Карловци  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
месец октобар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском   клубу „ Полет“  Н.Карловци  број  355-
1038214-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.



Број 4, страна број  125                        Службени лист општина Инђија             Среда 15. април 2015.

269
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1241/2014-II
Дана:	17.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 127.650,00  дин. „Савезу за школски спорт 
ИН“  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за трошкове коришћења 
спортске хале за такмичење у малом фудбалу у јуну  2014. 
године и провизију банке. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

270
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1242/2014-II
Дана:	31.	октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 28.223,00  дин. „Савезу за школски 
спорт ИН“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
суђења, пореза, доприноса и провизије банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

271
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1243/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.050,00 дин. Савез за школски спорт Инђија  
као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
трошкова котизације и провизију банке.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савез за школски спорт Инђија 105-86205-16.  

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1244/2014-II
Дана:	31.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 63.785,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
хранарине за месец  октобар 2014.године и порез.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1246/2014-II
Дана:	31.		октобар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од  45.000,00  дин. Женском рукометном клубу „ 
Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату дневница 
и путних трошкова за стручна лица на утакмици VI кола 
СРЛС за жене.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1247/2014-II
Дана:	31.	октобар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.000,00 дин  Фудбалском клубу 
„Слога“ Марадик на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату котизације за 
такмичење 2014.године

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1248/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 36.454,80 дин.  Фудбалском клубу „ Слога “ 
Марадик као финансијска помоћ која им је неопходна за 
плочице за свлачионице.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Слога “ Марадик 355-1027859-84.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1249/2014-II
Дана:	12.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 

спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 170.137,00 дин.  Кошаркашком    клубу „ 
Железничар  “ Инђија    као финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату хранарине и једна стипендија за 
септембар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу „ Железничар  “ Инђија   330-
52000416-61. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1253/2014-II
Дана:	06.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је
Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 70.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ 
Љуково“  из Љукова  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
играчима за октобар 2014. год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1256/2014-II
Дана:	04.		новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине Инђија број 
7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 40 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти, одобравају се средства у износу од 246.450,00 дин. 
Кошаркашком клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма за 
трошкове коришћења спортске хале за утакмице и тренинге за 
месец октобар 2014. године и провизију банке. 

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

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

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

Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1257/2014-II
Дана:	04.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 40 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти, одобравају се средства у износу од 133.500,00 дин. 
Одбојкашком клубу „Инђија“ за коришћење спортске хале за 
утакмице и тренинге за месец октобар 2014.г. и за провизију 
банке.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

280
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1258/2014-II
Дана:	04.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 
,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. 
годину („Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист 
општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 40 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти, одобравају се средства у износу од 71.800,00 дин  
Женском одбојкашком клубу „Младост“ на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
трошкова коришћења спортске хале за тренинге и утакмице за 
месец октобар 2014. године и провизију банке.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић	с.р.
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281
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1259/2014-II
Дана:	06.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 101.100,00  дин. Рукометном клубу 
„ Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за коришћење спортске 
хале за тренинге и утакмице за октобар 2014. године и 
провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

282
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1260/2014-II
Дана:	04.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 

810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 146.200,00 дин.  Женском рукометном 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за трошкове 
коришћења спортске хале за утакмице и тренинге за месец 
октобар  2014.г. и за провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1261/2014-II
Дана:	21.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 66.816,00  дин. Атлетском клубу Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату трошкова за спортску 
опрему.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1263/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 88.000,00 дин. Мушком одбојкашком клубу 
„Инђија“   као финансијска помоћ која им је неопходна за 
плаћање рачуна за исхрану, порез и провизију банке.

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

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

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

Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

285
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1264/2014-II
Дана:	13.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 85.714,28  дин. Рукометном клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату накнаде за 
тренера за октобар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић	с.р.

286
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1265/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.000,00 дин. Фудбалском  клубу 
„Љуково“Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање електричне енергије.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1266/2014-II
Дана:	07.		новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 160.000,00  дин. Фудбалском  клубу „ Хајдук“ 
Бешка на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату хранарине за новембар 2014.
год. чланарина за програмске активности ФСВ, котизација за 
такмичење ФС „Срем“ 2014/2015, дозвола за рад за тренере, 
рачун за електричну енергију и казна ФСС.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

288
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1267/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

(„Службени лист општине Инђија “ бр. 11/14),
Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 17.362,19 дин. Фудбалском  клубу 
„Љуково“Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за плаћање електричне енергије.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

289
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1268/2014-II
Дана:	07.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу од 
15.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ Љуково“  из Љукова  на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за исплату чланарине за јесењу сезону такмичарске 
2014/2015 године.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1269/2014-II
Дана:	07.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 7.000,00 дин. Фудбалском   клубу „Љуково“  
из Љукова  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату казне 
Фудбалском Савезу Војводине.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1270/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 

810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 12.040,00 дин. Стрељачком клубу „Младост 
“Инђија  као финансијска помоћ која им је неопходна  
за покриће трошкова превоза за финале Купа Србије 
серијском ваздушном пушком.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

292
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1271/2014-II
Дана:	07.		новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14), 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.600,00 дин. Стрељачком  клубу  
„Младост“ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
котизације за 2. Коло лиге Војводине серијском ваздушном 
пушком за пионире у Старој Пазови 09. 11. 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1273/2014-II
Дана:	18.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 393.678,39  дин. Фудбалском клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату зараде за 
месец октобар 2014. године и Уговора о делу.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1274/2014-II
Дана:	06.		новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 4.000,00 дин. Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
техничке грешке КСВ. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

295
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1276/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 20.000,00 дин. ФК „ Фрушкогорац “ Крчедин  
као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине за новембар 2014 год.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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296
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1279/2014-II
Дана:	07.		новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од  49.000,00  дин. Женском рукометном клубу „ Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату дневница и путних трошкова 
за стручна лица на утакмици IX кола ТРЛС за жене, рачуна за 
издавање брисовнице за играча и котизације за такмичење у 
Супер лиги Србије и Трећој лиги Србије.2. У п л а т а 
средстава извршиће се на текући рачун Женском рукометном 
клубу „ Железничар“ Инђија број  250-2200000115760-41.

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

297
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1280/2014-II
Дана:		31.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу од 
80.000,00 дин. Фудбалском   клубу „ Железничар“  Инђија  на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за исплату хранарине за октобар 2014. године.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

298
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1281/2014-II
Дана:	07.	новембар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 16.000,00 дин  Фудбалском клубу „Слога“ Марадик 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату хранарине за играче клуба за 
месец новембар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалског клуба „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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299
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1301/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.200,00 дин. ЖОК Младост Инђија   као 
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату хранарине 
за 4 спортисте- аматера за новембар 2014. године.

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

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.4.  Решење ступа на снагу 
даном доношења.

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

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

300
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1303/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 

– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 28.000,00 дин. Фудбалском  клубу 
„Љуково“Инђија  као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине фудбалерима за новембар 
месец 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

301
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1304/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 19.795,00 дин. Карате клуб „Железничар “ 
Инђија   као финансијска помоћ која им је неопходна за 
плаћање трошкова котизације , КУП Србије за наде и 
пионире.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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302
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1305/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 40.900,68 дин. Куглашки клуб „ Железничар 
“Инђија   као финансијска помоћ која им је неопходна 
за исплату закупа куглане за октобар 2014 год, трошкове 
превоза и трошкове израде легитимације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашки клуб „ Железничар “Инђија   355-1027839-47.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

303
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1308/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 71.617,00 дин.  Кошаркашком    клубу „ 
Железничар  “ Инђија    као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за август.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу „ Железничар  “ Инђија   330-
52000416-61. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

304
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1309/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 267.647,70 дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату личних доходака за четворо запослених у Савезу, 
за месец октобар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савезу спортова општине Инђија  205-60615-21.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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305
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1310/2014-II
Дана:	13.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 207.827,00 дин. Женском рукометном клубу „ 
Железничар  “ Инђија    као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату стипендија, хранарине, плаћање услуга 
штампе и пореза.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

306
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1313/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 

810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 170.137,00 дин. Кошаркашки  клуб „Железничар 
“ Инђија   као финансијска помоћ која им је неопходна за 
исплату хранарине за октобар 2014 год.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашки  клуб „Железничар “ Инђија   330-52000416-61.

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

307
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1318	/	2014-II
Дана:	21.	новембар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени лист општине 
Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 16.000,00  дин. Савезу за спорт и рекреацију инвалида 
општине  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
месец септембар 2014. године.

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

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

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

Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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308
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1320/2014-II
Дана:	14.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 42 – Дотације невладиним организацијама – превоз 
спортиста , одобравају се средства у износу од 254.381,00 дин. 
Савезу спортова општине Инђија   као финансијска помоћ 
која им је неопходна за измирење обавезе превоза спортиста 
према саобраћајном предузећу „Ласта“, на основу закњученог 
уговора од 30.05.2014.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савезу спортова општине Инђија   205-60615-21.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

309
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1323/2014-II
Дана:	18.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 94.450,00  дин. „Савезу за школски спорт 
ИН“  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за трошкове коришћења 
спортске хале за општинско првенство у стоном тенису и 
кошарци. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

310
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1324/2014-II
Дана:	21.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.883,00  дин. „Савезу за школски 
спорт ИН“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
суђења, пореза, доприноса и провизије банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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311
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1334/2014-II
Дана:	21.		новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.000,00 дин. Стрељачком  клубу    
„Младост“ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
котизације за 2. Коло Купа ваздушном пушком за јуниоре и 
сениоре у Новом Саду 22. 11. 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

312
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1336/2014-II
Дана:	18.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 

лист општине Инђија број 7/14),
Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 1.107.628,00  дин. Фудбалском клубу 
„ Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине и 
стипендије и пореза за октобар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

313
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1337/2014-II
Дана:	21.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 58.000,00 дин.  Фудбалском  клубу „ Дунав “ 
Н. Сланкамен  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
месец новембар 2014. године и котизације за такмичење. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Дунав“ 355-1012491-16.

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

314
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1340/2014-II
Дана:	19.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 19.480,00  дин. Атлетском клубу Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату тренерске надокнаде за 
месец октобар 2014. године и порез.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

315
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1342/2014-II
Дана:	26.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00  дин. Рукометном клубу 
„ Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
септембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

316
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1343/2014-II
Дана:04.децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

317
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1344/2014-II
Дана:	10.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.251,83 дин.  Општинском фудбалском 
савезу Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
плаћање рачуна за легитимације и рачуна за телефон за 
месец септембар и октобар 2014. године .

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Општинског фудбалског савеза Инђија број 355-1027832-
68.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

318
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1347/2014-II
Дана:	28.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације- превоз спортиста , одобравају 
се средства у износу од 172.339,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за измирење обавезе превоза спортиста према 
саобраћајном предузећу „Ласта“.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савезу спортова општине Инђија  205-60615-21.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р
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319
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1348/2014-II
Дана:	21.	11.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста , 
одобравају се средства у износу од 193.548,00 дин. Савезу 
спортова општине Инђија  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за измирење 
обавезе за превоз спортиста по рачуну бр 1073733.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

320
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1350/2014-II
Дана:	21.		новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.700,00 дин. Стрељачком  клубу    
„Младост“ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
превоза на међународни турнир „Олимпијске наде“ у 
Нитри – Словачка од 13. до 17. новембра 2014. године. 

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

321
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1361/2014-II
Дана:	19.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 36.000,00  дин. Атлетском клубу Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату трошкова спортске опреме 
– патике.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

322
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1362/2014-II
Дана:	21.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин  Рукометном клубу 
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
спортистима аматерима за месец септембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

323
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1363/2014-II
Дана:03.децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 50.340,00 дин.  Кошаркашком    клубу „ 
Железничар  “ Инђија    као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату путних трошкова и порез.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу “Железничар“ Инђија   330-52000416-
61. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

324
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1364/2014-II
Дана:	21.	новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 40 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти, одобравају се средства у износу од 63.785,00 дин. 
Кошаркашком клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
хранарине за месец  новембар 2014.године и порез.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија број 330-52000416-
61.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

325
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1373/2014-II
Дана:	28.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 3.150,00 дин. Стрељачком клубу „Младост 
“Инђија  као финансијска помоћ која им је неопходна  за 
покриће трошкова превоза за на 2. Коло Купа Србије 
ваздушном пушком за јуниоре и сениоре у међународном 
програму.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.

326
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1374/2014-II
Дана:	28.новембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. 
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину  и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 11/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.200,00 дин. ЖОК Младост Инђија   као 
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине за 4 спортисте- аматера за новембар 2014. 
године.

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

327
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1376/2014-II
Дана:04.децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 29.190,00 Кошаркашки   клуб „ Железничар  “ 
Инђија    као финансијска помоћ која им је неопходна на 
име плаћања судске таксе и трошкова принудне наплате.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашки   клуб „ Железничар  “ Инђија    330-52000416-61.

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

328
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1379/2014-II
Дана:03.децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 61.000,00 дин.  Фудбалском клубу „Слога “ 
Марадик   као финансијска помоћ која им је неопходна за 
хранарину.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „Слога “ Марадик   Инђија  355-
1027859-84.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

329
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1383/2014-II
Дана:	28.новембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени   лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. годину  и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. годину  и ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 11/14)  

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 3.655,69 дин.  Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида Инђије као финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату материјалних трошкова.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

330
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1389/2014-II
Дана:	11.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 80.850,00  дин. Рукометном клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за коришћење спортске
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 хале за тренинге и утакмице за новембар 2014. године и 
провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

331
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1391/2014-II
Дана:04.децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 63.785,00 дин.  
Кошаркашки   клуб „ Железничар  “ Инђија    као 
финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашки   клуб „ Железничар  “ Инђија    330-52000416-
61.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

332
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1396/2014-II
Дана:	11.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2014. годину („Службени лист општине Инђија “ бр. 
16/13) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 
2014.г. (Службени лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 138.700,00 дин  
Женском одбојкашком клубу „Младост“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за исплату трошкова коришћења спортске хале 
за тренинге и утакмице за месец новембар 2014. године 
и провизију банке.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.



Број 4, страна број  147                        Службени лист општина Инђија             Среда 15. април 2015.

333
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1401/2014-II
Дана:	05.децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 14.600,00 дин.  Стрељачком клубу   клубу „ Младост   “ 
Инђија    на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за покриће трошкова котизације.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

334
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1402/2014-II
Дана:	08.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, 
позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 24.000,00 дин.  Фудбалском клубу „ Полет “ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за покриће трошкова хранарине.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Полет “  Н.Карловци  355-1038214-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1404/2014-II
Дана:	12.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 85.714,28  дин. Рукометном клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату накнаде за 
тренера за новембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1405/2014-II
Дана:	26.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 59.280,00  дин. Рукометном клубу „ 
Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
осигурања спортиста.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

337
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1406/2014-II
Дана:	08.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 10.872,00 дин.  Фудбалском клубу „ Полет “ 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за покриће трошкова за утрошену 
електричну енергију.

  2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Полет “  Н.Карловци  355-1038214-59.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

338
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1407/2014-II
Дана:	12.	децембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 70.000,00 дин.  Фудбалском клубу „ 
Слога “ Марадик на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
играче за децембар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском клубу „ Слога “ Марадик 355-1027859-84.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1408/2014-II
Дана:	26.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.600,00 дин. Стрељачком  клубу 
„Младост“ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
набавке дијабола.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

340
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1409/2014-II
Дана:	05.децембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 40 

– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти, одобравају се средства Кошаркашком    клубу 
„ Железничар  “ Инђија  по Уговору о додели средстава за 
реализовање годишњег програма у износу од 63.785,00 дин.  за 
исплату хранарине за децембар 2014.г.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу „ Железничар  “ Инђија   330-
52000416-61. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

341
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1410/	2014-II
Дана:	24.	децембар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 16.000,00  дин. Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида општине  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
хранарине за месец новембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1413/2014-II
Дана:	26.	12.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти- превоз спортиста , 
одобравају се средства у износу од 296.164,00 дин. Савезу 
спортова општине Инђија  на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за измирење 
обавезе за превоз спортиста по рачуну бр 1074149 , рачуну бр 
1074150, рачуну бр 107-1074303 и рачуну бр 107-1074302

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

343
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1414/2014-II
Дана:	19.	12.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 

рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 42 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти- превоз спортиста , одобравају се средства у износу 
од 351.155,00 дин. Савезу спортова општине Инђија  на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег програма 
за измирење обавезе за превоз спортиста по рачуну бр 1074061 и 
рачуну бр 1074107.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

344
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1415/2014-II
Дана:	05.	децембар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 42 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације- превоз спортиста , одобравају 
се средства у износу од 299.212,00 дин. Савезу спортова 
општине Инђија као финансијска помоћ која им је 
неопходна за измирење обавезе превоза спортиста према 
саобраћајном предузећу „Ласта“.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савезу спортова општине Инђија  205-60615-21.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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345
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1420/2014-II
Дана:	19.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 дин. Стрељачком  клубу    
„Младост “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
котизације за  „Трофеј Београда“ који се одржава у Београду 
13. и 14.12.2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

346
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1430/2014-II
Дана:	12.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14)

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 70.000,00 дин.  Фудбалском  клубу „ Дунав “ 
Н. Сланкамен  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
месец децембар 2014. године. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Дунав “ 355-1012491-16.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

347
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1432/2014-II
Дана:	19.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 18.380,00 дин. Стрељачком  клубу „Младост“ Инђија  на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за покриће трошкова превоза на 2. Коло лиге 
Војводине ваздушном пушком за кадете и млађе јуниоре и 
4. Коло лиге Војводине за пионире које је одржано у Врбасу 
07.12.2014. године и трошкове дневнице.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1440/2014-II
Дана:	12.	децембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу од 
35.200,00 дин. ЖОК Младост Инђија као финансијска помоћ 
која им је неопходна за исплату хранарине за 4 спортисте- 
аматера за децембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

349
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1444/2014-II
Дана:	19.	децембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 

– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 100.000,00 дин. Фудбалском  клубу 
„Љуково“Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
фудбалерима за децембар месец 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

350
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1454/2014-II
Дана:	19.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14)

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 21.000,00 дин.  Фудбалском  клубу „ Дунав “ 
Н. Сланкамен  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
месец децембар 2014. године. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Фудбалском  клубу „ Дунав“ 355-1012491-16.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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351
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1456/2014-II
Дана:	12.	децембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 40 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, 
одобравају се средства у износу од 267.647,70 дин. Савезу 
спортова општине Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за исплату 
личних доходака за четворо запослених у Савезу, за месец 
новембар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Савезу спортова општине Инђија  205-60615-21.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

352
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1459/2014-II
Дана:	19.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00 дин  Рукометном клубу 
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине 
спортистима аматерима за месец октобар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

353
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1461/2014-II
Дана:	26.	децембар			2014.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 48.333,36 дин. Куглашком клубу „ Железничар 
“Инђија  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
закупа куглане за октобар 2014 год, трошкове превоза и 
трошкове хранарине за за новембар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Куглашки клуб „ Железничар “Инђија   355-1027839-47.

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

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

општине Инђија “.
Председник	

				Петар	Филиповић,с.р.
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354
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1465/2014-II
Дана:	26.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 64.000,00  дин. Атлетском клубу Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату трошкова хранарине за 
новембар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

355
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1466/2014-II
Дана:	31.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 64.000,00  дин. Атлетском клубу Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за исплату трошкова хранарине за 
октобар 2014. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Атлетском   клубу Инђија број  355-1027853-05.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

356
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1471/2014-II
Дана:	26.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 12.000,00 дин.  Карате  клубу    „Сенсеи “ Инђија  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за покриће трошкова котизације за Куп 
Србије у каратеу.

 2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Карате  клуба „ Сенсеи  “ Инђија  број  355-1036773-17.

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

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

општине Инђија “.

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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357
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1476/2014-II
Дана:	19.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.000,00 дин. Стрељачком  клубу     
„Младост “ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
котизације за 3. Коло Купа Србије за јуниоре и сениоре које 
се одржава у Смедереву 20.12.2014.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

358
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1494/2014-II
Дана:	19.	12.	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 

Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 6.000,00 дин. Стрељачком  клубу „ Партизан 
“ Чортановци  на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату трошкова  
издавања лиценце за послове тренера у спортском 
стрељаштву од стране Стрељачког Савеза Србије.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком  клубу „ Партизан  “ Чортановци  број  355-
1017693-27.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

359
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1498/2014-II
Дана:	26.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 200.000,00  дин. Рукометном клубу 
„ Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
октобар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

       Петар Филиповић,с.р.



Број 4, страна број  156                        Службени лист општина Инђија             Среда 15. април 2015.

360
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1510/	2014-II
Дана:	30.	децембар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 3.777,92 дин. Савезу за спорт и рекреацију 
инвалида општине  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за плаћање 
рачуна за електричну енергију и рачуна за телефон за 
месец новембар 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

361
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1516/2014-II
Дана:	26.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.800,00 дин. Стрељачком  клубу   
„Младост“ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
превоза на 3. коло Купа Србије ваздушном пушком за 
јуниоре и сениоре које је одржано у Смедереву 20.децембра 
2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

362
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1517/2014-II
Дана:	26.		децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 11.880,00 дин. Стрељачком  клубу    
„Младост“ Инђија  на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за покриће трошкова 
превоза на 5. Коло лиге Војводине ваздушном пушком 
за пионире и пионирке које је одржано у Кикинди 22. 
децембра 2014. године.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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363
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1527/2014-II
Дана:	26.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од 2.800,00  дин. Кошаркашком клубу „Индианс“ Инђија на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма за исплату трошкова коришћења спортске хале за 
јун 2014. године и провизију банке.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу „Индианс“ Инђија број  105-86140-17.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

364
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1528/2014-II
Дана:	26.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 

481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 25.000,00  дин. Кошаркашком клубу 
„Индианс“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за исплату трошкова 
котизације за такмичење.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Кошаркашком клубу „Индианс“ Инђија број  105-86140-17.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

365
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1531/2014-II
Дана:	26.	децембар	2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 38.980,00 дин. Фудбалском клубу 
„Борац“ Јарковци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за исплату хранарине за 
децембар 2014. године и набавку спортске опреме.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.



Број 4, страна број  158                        Службени лист општина Инђија             Среда 15. април 2015.

366
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1535/2014-II
Дана:	31.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14) 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 30.000,00 дин.  Општинском фудбалском савезу 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за исплату 
трошкова пререгистрације играча, уплате према ФС Србије.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Општинског фудбалског савеза Инђија број 355-1027832-68.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

367
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1539/2014-II
Дана:	31.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14)

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 

– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 21.760,00 дин.  Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за плаћање рачуна за 
спортска признања.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

368
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1540/2014-II
Дана:	31.	децембар		2014.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен 
текст( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
9. и чл.10. Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. годину 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 16/13) и Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2014.г. (Службени 
лист општине Инђија број 7/14)

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2014. год. , Раздео 2, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 158.400,00 дин.  Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за измирење обавезе 
лекарских прегледа спортиста.

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ
 
(178)	Одлукa	о	пријави	на	конкурс	пројекта
	Изградње	водоводне	мреже	насеља	Чортановци	III,																							94
(179)	Решење	о	одобравању	програма	
Савезу	спортова	општине	Инђија	којим	се
реализују	потребе	и	интереси	грађана	у
области	спорта	и	утрвђивању	износа	средстава
	за	његову	реализацију,		 	 	 	 							94

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

(180)Решење	број:40-548/2014-II,	 	 	 								95
(181)	Решење	број:40-838/1014-II,	 	 	 								95
(182)	Решење	број:40-875/2014-II,	 	 	 								95
(183)	Решење	број:40-928/2014-II,	 	 	 									96
(184)	Решење	број:40-945/2014-II,	 	 	 									96
(185)	Решење	број:40-965/2014-II,	 	 	 									97
(186)	Решење	број:40-988/2014-II,	 	 	 									97
(187)	Решење	број:40-1008/2014-II,	 	 	 									97
(188)	Решење	број:40-1016/2014-II,	 	 	 									98
(189)	Решење	број:40-1032/2014-II	 	 	 									98
(190)	Решење	број:40-1033/2014-II,	 	 	 									98
(191)	Решење	број:40-1035/2014-II,	 	 	 									99
(192)	Решење	број:40-1041/2014-II,	 	 	 									99
(193)	Решење	број:40-045/2014-II,	 	 	 									99
(194)	Решење	број:40-1046/2014-II,	 	 	 						100
(195)	Решење	број:40-1055/2014-II,	 	 	 						100
(196)	Решење	број:40-1075/2014-II,	 	 	 						100
(197)	Решење	број:40-1081/2014-II,	 	 	 						101
(198)	Решење	број:40-1086/2014-II,	 	 	 						101
(199)	Решење	број:40-1088/2014-II,	 	 	 						101
(200)	Решење	број:40-1089/2014-II,	 	 	 						102
(201)	Решење	број:40-1090/2014-II,	 	 	 						102
(202)	Решење	број:40-1091/2014-II,	 	 	 						102
(203)	Решење	број:40-1092/2014-II,	 	 	 						103
(204)	Решење	број:40-1093/2014-II	 	 	 						103
(205)	Решење	број:40-1094/2014-II	 	 	 						103
(206)	Решење	број:40-1099/2014-II	 	 	 						104
(207)	Решење	број:40-1101/2014-II	 	 	 						104
(208)	Решење	број:40-1102/2014-II	 	 	 						104
(209)	Решење	број:40-1104/2014-II	 	 	 						105
(210)	Решење	број:40-1105/2014-II	 	 	 						105
(211)	Решење	број:40-1106/2014-II	 	 	 						105
(212)	Решење	број:40-1109/2014-II	 	 	 						106
(213)	Решење	број:40-1110/2014-II	 	 	 						106
(214)	Решење	број:40-1112/2014-II	 	 	 						106
(215)	Решење	број:40-1114/2014-II	 	 	 						107
(216)	Решење	број:40-1115/2014-II	 	 	 						107
(217)	Решење	број:40-1117/2014-II	 	 	 						107
(218)	Решење	број:40-1118/2014-II	 	 	 						108
(219)	Решење	број:40-1119/2014-II	 	 	 						108
(220)	Решење	број:40-1123/2014-II	 	 	 						108
(221)	Решење	број:40-1125/2014-II	 	 	 						109
(222)	Решење	број:40-1126/2014-II	 	 	 						109
(223)	Решење	број:40-1129/2014-II	 	 	 						109
(224)	Решење	број:40-1130/2014-II	 	 	 						110
(225)	Решење	број:40-1133/2014-II	 	 	 						110
(226)	Решење	број:40-1135/2014-II	 	 	 						110
(227)	Решење	број:40-1136/2014-II	 	 	 						111
(228)	Решење	број:40-1137/2014-II	 	 	 						111
(229)	Решење	број:40-1138/2014-II	 	 	 						111
(230)	Решење	број:40-1139/2014-II	 	 	 						112
(231)	Решење	број:40-1141/2014-II	 	 	 						112
(232)	Решење	број:40-1142/2014-II	 	 	 						112
(233)	Решење	број:40-1143/2014-II	 	 	 						113
(234)	Решење	број:40-1144/2014-II	 	 	 						113
(235)	Решење	број:40-1146/2014-II	 	 	 						113
(236)	Решење	број:40-1160/2014-II	 	 	 						114
(237)	Решење	број:40-1161/2014-II	 	 	 						114

Бр. акта      Назив акта                                         Страна

(238)	Решење	број:40-1162014-II	 	 	 						114
(239)	Решење	број:40-1163/2014-II		 	 	 						115
(240)	Решење	број:40-1164/2014-II		 	 	 						115
(241)	Решење	број:40-1165/2015-II		 	 	 						115
(242)	Решење	број:40-1174/2014-II,	 	 	 						116
(243)	Решење	број:40-1177/2014-II	 	 	 						116
(244)	Решење	број:40-1178/2014-II	 	 	 						116
(245)	Решење	број:40-1180/2014-II	 	 	 						117
(246)	Решење	број:40-1182/2014-II	 	 	 						117
(247)	Решење	број:40-1183/2014-II	 	 	 						117
(248)	Решење	број:40-1186/2014-II	 	 	 						118
(249)	Решење	број:40-1189/2014-II	 	 	 						118
(250)	Решење	број:40-1192/2014-II	 	 	 						118
(251)	Решење	број:40-1194/2014-II	 	 	 						119
(252)	Решење	број:40-1202/2014-II	 	 	 						119
(253)	Решење	број:40-1203/2014-II	 	 	 						119
(254)	Решење	број:40-1204/2014-II	 	 	 						120
(255)	Решење	број:40-1205/2014-II	 	 	 						120
(256)	Решење	број:40-1206/2014-II	 	 	 						120
(257)	Решење	број:40-1207/2014-II	 	 	 						121
(258)	Решење	број:40-1208/2014-II	 	 	 						121
(259)	Решење	број:40-1233/2014-II	 	 	 						121
(260)	Решење	број:40-1224/2014-II	 	 	 						122
(261)	Решење	број:40-1227/2014-II	 	 	 						122
(262)	Решење	број:40-1228/2014-II	 	 	 						122
(263)	Решење	број:40-1229/2014-II	 	 	 						123
(264)	Решење	број:40-1234/2014-II	 	 	 						123
(265)	Решење	број:40-1235/2014-II	 	 	 						123
(266)	Решење	број:40-1236/2014-II	 	 	 						124
(267)	Решење	број:40-1237/2014-II	 	 	 						124
(268)	Решење	број:40-1239/2014-II	 	 	 						124
(269)	Решење	број:40-1241/2014-II	 	 	 						125
(270)	Решење	број:40-1242/2014-II	 	 	 						125
(271)	Решење	број:40-1243/2014-II	 	 	 						125
(272)	Решење	број:40-1244/2014-II	 	 	 						126
(273)	Решење	број:40-1246/2014-II	 	 	 						126
(274)	Решење	број:40-1247/2014-II	 	 	 						126
(275)	Решење	број:40-1248/2014-II	 	 	 						127
(276)	Решење	број:40-1249/2014-II	 	 	 						127
(277)	Решење	број:40-1253/2014-II	 	 	 						127
(278)	Решење	број:40-1256/2014-II	 	 	 						128
(279)	Решење	број:40-1257/2014-II	 	 	 						128
(280)	Решење	број:40-1258/2014-II	 	 	 						128
(281)	Решење	број:40-1258/2014-II	 	 	 						129
(282)	Решење	број:40-1259/2014-II	 	 	 						129
(283)	Решење	број:40-1260/2014-II	 	 	 						129
(284)	Решење	број:40-1261/2014-II	 	 	 						130
(285)	Решење	број:40-1263/2014-II	 	 	 						130
(286)	Решење	број:40-1264/2014-II	 	 	 						130
(287)	Решење	број:40-1265/2014-II	 	 	 						131
(288)	Решење	број:40-1266/2014-II	 	 	 						131
(289)	Решење	број:40-1268/2014-II	 	 	 						131
(290)	Решење	број:40-1269/2014-II	 	 	 						132
(290)	Решење	број:40-1269/2014-II	 	 	 						132
(291)	Решење	број:40-1270/2014-II	 	 	 						132
(292)	Решење	број:40-1271/2014-II	 	 	 						132
(293)	Решење	број:40-1273/2014-II	 	 	 						133
(294)	Решење	број:40-1274/2014-II	 	 	 						133
(295)	Решење	број:40-1276/2014-II	 	 	 						133
(296)	Решење	број:40-1279/2014-II	 	 	 						134
(297)	Решење	број:40-1280/2014-II	 	 	 						134
(298)	Решење	број:40-1281/2014-II	 	 	 						134
(299)	Решење	број:40-1301/2014-II	 	 	 						135
(300)	Решење	број:40-1303/2014-II	 	 	 						135
(301)	Решење	број:40-1304/2014-II	 	 	 						135
(302)	Решење	број:40-1305/2014-II	 	 	 						136
(303)	Решење	број:40-1308/2014-II	 	 	 						136
(304)	Решење	број:40-1309/2014-II	 	 	 						136
(305)	Решење	број:40-1310/2014-II	 	 	 						137
(306)	Решење	број:40-1313/2014-II	 	 	 						137

САДРЖАЈ
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(307)	Решење	број:40-1318/2014-II	 	 	 						137
(308)	Решење	број:40-1320/2014-II	 	 	 						138
(309)	Решење	број:40-1323/2014-II	 	 	 						138
(310)	Решење	број:40-1324/2014-II	 	 	 						138
(311)	Решење	број:40-1334/2014-II	 	 	 						139
(312)	Решење	број:40-1336/2014-II	 	 	 						139
(313)	Решење	број:40-1337/2014-II	 	 	 						139
(314)	Решење	број:40-1340/2014-II	 	 	 						140
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