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997
На основу члана 18. Закона о јавним службама  

(„Службени гласник РС“, број 42/91,71/94 79/05), 
члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој 
делатности (Службени гласник РС“, бр.52/11) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија, бр.9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.октобра 2015. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О		ПРЕСТАНКУ	МАНДАТА	ДИРЕКТОРА		

НАРОДНЕ	БИБЛИОТЕКЕ
	„ДР	ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	ИНЂИЈА

I
Андреи Живковић-Мушкиња, дипломираном 

музикологу из Инђије, престаје функција директора 
Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија са 
16.новембром 2015.године, због подношења оставке.

II
Ово Решење,  објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-196/2015-I			 	 							П	р	е	д	с	е	д	н	и	к
Дана,17.новембра	2015.	године	
И	н	ђ	и	ј	а		 										 			Александар	Ковачевић	с.р.

998
На основу члана 18. Закона о јавним службама  

(„Службени гласник РС“, број 42/91,71/94 79/05) и члана 
37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија –пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија, бр.9/2013),

Скупштина општине Инђија на седници одржаној 
17.новембра 2015. године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
О		ИМЕНОВАЊУ	ВРШИОЦА	ДУЖНОСТИ	
ДИРЕКТОРА		НАРОДНЕ	БИБЛИОТЕКЕ	„ДР	

ЂОРЂЕ	НАТОШЕВИЋ“	ИНЂИЈА

I
Јелена Ђорђевић , дипломирани економиста из 

Инђије, именује се за вршиоца дужности директора 

Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија на 
мандатни период до једне године, почев од 17.новембра 
2015.године.

II
Права и обавезе в.д. директора биће уређене 

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

 III
Ово Решење, након добијене сагласности од 

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

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:02-197/2015-I			 	 						П	р	е	д	с	е	д	н	и	к,
Дана,17.новембра	2015.	године	
И	н	ђ	и	ј	а		 										 			Александар	Ковачевић	с.р.

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

999
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	662	/2015-II
Дана:		11.септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и 
142/2014)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 6/15) и Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване 
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на другом месту , Програм 13-(1201) Развој културе, 
Програмска активност 0002 – Подстицаји културном и 
уметничком ставралаштву , Економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– Програми и пројекти у области  културе , одобравају 
се средства у износу од 12.000,00 дин.  Окуд  „Инђија“  
Инђија на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

• 40/11  трошкови превоза куд-а :                                                
12.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Окуд  „Инђија“  Инђија број 160-302883-26. 

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

1000
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	959/2015-II
Дана:			11.септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 108/13 и 
142/2014)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке о  ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео III Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури   , одобравају се средства у износу 
од  50.000,00 дин. за покриће трошкова маркетинга  
ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу Уговора  о 
додели средстава за суфинансирање текућих расхода и 
издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије број 40-
633/2015-II .

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

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

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
	Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

1001
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	963/2015-II
Дана:			09.септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 108/13 и 
142/2014)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке о  ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео III Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури   , одобравају се средства у износу 
од  36.480,00 дин. за покриће трошкова организације 
продукције ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије 
број 40-633/2015-II .

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

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

1002
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	964/2015-II
Дана:			08.септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 108/13 и 
142/2014)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
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Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке о  ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео III Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури   , одобравају се средства у износу 
од  72.000,00 дин. за покриће трошкова организације 
продукције ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије 
број 40-633/2015-II .

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

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

1003
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	965/2015-II
Дана:			10.септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 108/13 и 
142/2014)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и  Одлуке о  ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора  о додели средстава 
за суфинансирање текућих расхода и издатака ИТАКА 
АРТ центра  ДОО  из Инђије број 40-633/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео III Функција 820 
– Услуге културе  , Програм 13- Развој културе,Шифра 
програма 1201, Економска класификација 454, 
позиција 186 – Субвенције предузећима – Пројекат 
1- Суфинансирање текућих расхода и издатака других 
субјеката у култури   , одобравају се средства у износу 

од  39.800,00 дин. за покриће трошкова организације 
продукције ИТАКА АРТ центру доо Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за суфинансирање текућих 
расхода и издатака ИТАКА АРТ центра ДОО  из Инђије 
број 40-633/2015-II .

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

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

1004
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	984/2015-II
Дана:			08.септембар			2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
108/13 и 142/14)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута 
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист 
општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист 
општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени 
лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора  о додели 
средстава за реализацију пројекта Удружења  ликовних 
уметника из  Инђије број 40-389/2015-II ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 13.999,78 дин. за трошкове кетеринга и 
трошкове израде плакета  пројекта Удружења ликовних  
уметника Инђија на основу Уговора  о додели средстава 
за реализацију пројекта  Удружења ликовних уметника 
из Инђије број 40-389/2015-II

40/64- трошкови послужења гостију на додели 
признања                     7.999,78

40/62- трошкови набавке плакета                                                             
6.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружења ликовних уметника из Инђије број 355-
1027850-14.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 
за привреду и финансије.

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

                                                                                                                                 
Председник

							Петар	Филиповић,	с.р.

1005
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1036/2015	-II
Дана:	29.		септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15), 

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Вилин салаш “из Марадика за 
финансирање пројекта “Упознајте традицију на Вилином 
салашу“ у 2015. години, одобравају се средства у висини 
79.998,00 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 38, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 

2.Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 310-213095-61.

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

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

																																																														Председник																																																					
																																															Петар	Филиповић,	с.р.									

1006
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1120/2015	-II
Дана:	29.	септембар			2015.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 

тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15), 

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Српској православној цркви Инђија Храму 
Пресвете Богородице за финансирање пројекта “Друга 
фаза радова на санацији капиларне влаге на Храму 
Ваведења Пресвете Богородице “ у 2015. години, 
одобравају се средства у висини 250.000,00 динара.
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. ,по Програму 13 
– Развој културе, Шифра – 1201, Програмска активност 
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
- „Конкурс за пројекте цркава и верских заједница“ , 
Раздео 2, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице,   
Позиција 39, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама-Верске заједнице.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1047605-16.

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

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

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

                                
1007
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1139/2015	-II
Дана:	24.		септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Ловачком друштву „Фазан“  из Инђије за 
финансирање пројекта “Очување животиња“ у 2015. 
години, одобравају се средства у висини 149.957,50 
динара. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по 
Програму 3 – Локални економски развој, Шифра – 1501, 
Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине организације“ 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 38, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама. 
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2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 160-96432-34.

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

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

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

                                
1008
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-1162/2015-II
Дана:	11.септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 7 и  чл. 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 
101/10,101/11, 93/12, 62/13  63/13- исправ.,108/13 и 142/14 
) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 
и „ Службени лист Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине Инђија за 2015. годину ( 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 14/ 14)  и  Одлуке 
о ребалансу  буџета Oпштине Инђија за 2015. годину ( „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 6/ 15) 

Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу  
буџета општине Инђија за 2015. годину  ( „ Службени 
лист општине Инђија  “ , бр. 6/15) Раздео 2 -  Председник 
општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 30- Текућа 
резерва  –  одобравају се додатна средства у износу 
од    273.181,75  дин  на Разделу 3-Општинска управа, 
Функција 830- Услуге емитовања и издаваштва  ,  позицији 
187, конто 451- Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама-Информисање   као 
додатна средства која су  потребна за исплату зараде за 
август 2015. године за ЈП Радио телевизију Инђија. 

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се 
у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, , Функција 830- 
Услуге емитовања и издаваштва  ,  позицији 187, конто 
451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама-Информисање 

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

4.Уплата средстава извршиће се на текући рачун ЈП 
Радио телевизија Инђија број: 840-661743-04.

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

Председник	
Петар	Филиповић,	с.р.

1009
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1171/2015	-II
Дана:	02.	октобар			2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Српској православној црквеној општини  из 
Крчедина за финансирање пројекта “Обнова светосавске 
сале при парохијском дому у Крчедину“ у 2015. години, 
одобравају се средства у висини 150.000,00 динара.

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. ,

по Програму 13 – Развој културе, Шифра – 1201, 
Програмска активност 0002 Подстицаји културном 
и уметничком стваралаштву - „Конкурс за пројекте 
цркава и верских заједница“ , Раздео 2, Функција 
840 – Верске и друге услуге заједнице,   Позиција 39, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама-Верске заједнице.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11011393-71.

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

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

                                                      								Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1010
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1190/2015	-II
Дана:	29.	септембар			2015.	год.
ИНЂИЈА	

            На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15), 

 Председник општине Инђија доноси

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Српској православној цркви Нови Карловци 
Храму Сретења Господњег за финансирање пројекта 
“Изградња сале у дворишту парохијског дома у оквиру 
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Храма Сретења Господњег у Новим Карловцима “ у 
2015. години, одобравају се средства у висини 100.000,00 
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 13 
– Развој културе, Шифра – 1201, Програмска активност 
0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
- „Конкурс за пројекте цркава и верских заједница“ , 
Раздео 2, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице,   
Позиција 39, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама-Верске заједнице.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-4887-13.

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

4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1011
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1191	/2015-II
Дана:		30.	септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 
,142/2014 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. тачка 
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( 
„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и   Одлуке 
о ребалансу  буџета општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15)  и Анекса 
уговора о додели средстава за реализацију програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број: 
40-1170/2015-II од дана 01. септембра ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване 
на другом месту , Програм 13( 1201) - Развој културе, 
Програмска активност 0002 – Подстицаји културном и 
уметничком ставралаштву , Економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– Програми и пројекти у области  културе , одобравају 
се средства у износу од 23.000,00 дин.  Куд  „Соко“  
Инђија на основу Анекса уговора о додели средстава 
за реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број: 40-1170/2015-II :

  40/7  трошкови превоза ИГ Кордун  за учешће на 
смотрама  :                      23.000,00                                           

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

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р. 

1012
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1192	/2015-II
Дана:		29.	септебар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
,108/13 ,142/2014 и 68/15-др. закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и .  Одлуке 
о ребалансу  буџета општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15)  и Анекса 
уговора о додели средстава за реализацију програма 
Културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број: 
40-1170/2015-II од дана 01. септембра ,Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване 
на другом месту , Програм 13( 1201) - Развој културе, 
Програмска активност 0002 – Подстицаји културном и 
уметничком ставралаштву , Економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– Програми и пројекти у области  културе , одобравају 
се средства у износу од 23.000,00 дин.  Куд  „Соко“  
Инђија на основу Анекса уговора о додели средстава 
за реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број: 40-1170/2015-II :

40/5  учешће на смотрама  :                                                                      23.000,00

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

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

1013
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1199/2015	-II
Дана:	24.		септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10.  Одлуке о 
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 
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Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље “ 
број 40-214/2015 -II за август  2015. године, одобравају 
се средства у висини 27.564,38 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 265-2210310000031-32.

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

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

																																																														Председник																																																					
Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1014
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1208/2015	-II
Дана:	28.		септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији цивилних 
инвалида рата  из Инђије за финансирање пројекта 
“Редовна делатност“ у 2015. години, одобравају се 
средства у висини 1.210,00 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , 

по Програму 3 – Локални економски развој, Шифра 
– 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације“ , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 38, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1019408-23.

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

4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.                           
                                          
																				Председник																																																					

												Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1015
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1212/2015	-II
Дана:	21.		септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу за заштиту ЗОО парка „Коки“ из 
Инђије за финансирање пројекта “Унапређење рада ЗОО 
парка“ у 2015. години, одобравају се средства у висини 
100.000,00 динара. Средства која се одобравају утврђена 
су Одлуком о  ребалансу буџета општине Инђија за 
2015. год. , по Програму 3 – Локални економски развој, 
Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за остале невладине 
организације“ , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 38, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1136562-89.

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

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

Председник																																																					
																																											Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1016
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1215/2015	-II
Дана:	22.		септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и142/14), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Инђија“, бр. 9/13) и  Одлуке о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 14/14), 

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Словачкој евангелистичкој цркви из 
Сланкаменачких Винограда по основу Уговора број
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 401-222/2015-II за трошкова реализације пројекта 
„Реконструкција словачке евангелистичке цркве и 
црквених просторија у Сланкаменачким Виноградима“ 
, одобравају се средства у висини 250.000,00 динара за 
кречење фасаде цркве, кречење унутрашњих зидова и 
монтаже стиропор лајсни. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 13 
– Развој културе, Шифра – 1201, Програмска активност - 
0002, Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
, Раздео 2, Функција 840 – Верске и друге услуге 
заједнице,   Позиција 39, Економска класификација  - 
481, Дотације невладиним организацијама – Верске 
заједнице.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 340-21363-55.

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

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

																																																														Председник																																																					
Петар	Филиповић	,	с.р.																																																																																																																																													

1017
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1218/2015	-II
Дана:	22.		септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и142/14), члана 55. став 1. тачка 12. 
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист 
општине Инђија“, бр. 9/13) и  Одлуке о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 14/14),

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Радио телевизија МЕГА-ИН, Инђија по основу 
Уговора број 401-37/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Само добро информисан грађанин је задовољан 
и користан члан локалне заједнице“ , одобравају се 
средства у висини 500.000,00 динара за четврти квартал 
2015. године. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по 
Програму 15 – Локална самоуправа, Шифра – 0602, 
Програмска активност - 0001, Функционисање локалне 
самоураве и градских општина , Раздео 2, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће,   Позиција 
26, Економска класификација  - 423, Услуге по уговору

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 220-120592-29.

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

4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
																																																													Председник																																																					

Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1018
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1221/2015-II
Дана:	30.	септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 9/13) и члана 10.  Одлуке о  ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 6/15),

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Oпштинској организацији инвалида рада из 
Инђије за финансирање пројекта “Финасијска потреба 
за рад Oпштинске организације инвалида рада Инђија 
“, одобравају се средства у висини 7.015,70 динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс 
за остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 38, Економска класификација  - 
481, Дотације невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1012582-34

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

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

																																																														Председник																																																					
Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1019
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1228/2015	-II
Дана:	24.		септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13) и члана 10.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15), 

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта  “Заједно и 
даље “ број 40-214/2015 -II за септембар  2015. године, 
одобравају се средства у висини 9.594,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
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 буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 265-2210310000031-32.

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

4. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
																																																														Председник																																																					

				Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																															

1020
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1230	/2015-II
Дана:	24.септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
, 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон)  и чл. 55. став 1. 
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
( „Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке 
о ребалансу  буџета општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма омладинског 
културно уметничког друштва „Паја Зарић “ из Нових 
Карловаца број 40-381/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване 
на другом месту , Програм 13-(1201) Развој културе, 
Програмска активност 0002 – Подстицаји културном и 
уметничком ставралаштву , Економска класификација 
481, позиција 40 – Дотације невладиним организацијама 
– Програми и пројекти у области  културе , одобравају 
се средства у износу од 34.000,00 дин.  „Паја Зарић “ из 
Нових Карловаца на основу Уговора  о додели средстава 
за реализацију програма омладинског  културно 
уметничког друштва „Паја Зарић “ из Нових Карловаца 
број 40-381/2015-II

• 40/32  трошкови превоза на фестивале и 
концерте :                                34.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
„Паја Зарић “ из Нових Карловаца број 355-1027357-38. 

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

1021
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1245/2015	-II
Дана:	28.	септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 
33.315,85 динара за август 2015 године (расходи за 
август).  Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  ребалансу буџета општине Инђија за 2015. 
год. , по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 00003, Подршка 
социохуманитарним организацијам , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-2245-82.

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

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

																																																														Председник																																																					
Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1022
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1255/2015	-II
Дана:	28.	септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл.            
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке о ребалансу 
буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 6/15), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу ратних војних инвалида из Инђије
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по основу Уговора број 40-215/2015  за материјалне 
трошкове у 2015. години, одобравају се средства у 
висини 24.553,46 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2015. год. , по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 355-1032388-77

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

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

		Председник																						
Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1023
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1264/2015	-II
Дана:	24.		септембар	2015.	год.
ИНЂИЈА	

           На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен текст  
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  
Одлуке о  ребаланса буџета општине Инђија за 2015. 
год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15), 

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за август 2015. 
године, одобравају се средства у висини 25.000,00  
динара за материјалне трошкове. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 340-11006338-07 код Erste банке.

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

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

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1024
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1278/2015	-II
Дана:	25.		септембар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 ,142/14,68-15- др.закон), члана 55. 
став 1. тачка 12. Статута општине Инђија – пречишћен 
текст („Сл. лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 6/15),

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Ловачком друштву „Крчедин“  из Крчедина 
за финансирање пројекта “Унапређење ловства кроз 
побољшање услова ЛУ Крчедин“ у 2015. години, 
одобравају се средства у висини 149.800,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс 
за остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 38, Економска класификација  - 
481, Дотације невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 330-52000970-48.

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

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

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													

1025
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	1279/2015	-II
Дана:	30.	септембар			2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст („Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 9/13)  и члана 10.  Одлуке 
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 6/15),                                                                                                                                          

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Српској православној црквеној општини  из 
Љукова за финансирање пројекта “Фрескописање  
(осликавање)  унутрашњости Храма и уређење 
екстеријера (порте) Храма“ у 2015. години, одобравају 
се средства у висини 77.911,13 динара.Средства која се
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одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 13 – Развој 
културе, Шифра – 1201, Програмска активност 0002 
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 
- „Конкурс за пројекте цркава и верских заједница“ , 
Раздео 2, Функција 840 – Верске и друге услуге заједнице,   
Позиција 39, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама-Верске заједнице.

2.Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 355-1045681-65.

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

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

Председник																																																					
Петар	Филиповић	,	с.р.																																																																																																																																													

                                                                                         
ОПШТИНСКА	УПРАВА

1026
На основу члана 6. став 5. и 6. и члана 7а. Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/2014- др.закон), 

Општинска управа општине Инђија, дана 17.11.2015.
године, донела је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	УТВРЂИВАЊУ	ПРОСЕЧЕ	ЦЕНЕ	КВАДРАТНОГ	

МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ	НЕПОКРЕТНОСТИ		ПО	

ЗОНАМА	НА	ТЕРИТОРИЈИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I
Утврђују се просечне цене квадратног метра  

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2016. годину на територији општине Инђија, 
по зонама и то:      

Просечне цене квадратног метра  у  ПРВОЈ	ЗОНИ, 
износе: 

1) грађевинског земљишта .......................... 1.458,00 
динара; 

2) пољопривредног земљишта ................0,00 динара; 
3) шумског земљишта...............................0,00 динара; 
4) станова...........................................68.914,00 динара;  
5) кућа за становање..........................52.411,00 динара; 
6) пословних зграда и других (надземних и 

подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности ..........................92.743,00 динара; 

7) гаража и гаражних места .........................23.611,0
0 динара.

   
Просечне цене квадратног метра у  ДРУГОЈ	ЗОНИ, 

износе: 
1) грађевинског земљишта ...................869,00 динара; 
2) пољопривредног земљишта ...............99,00 динара; 
3) шумског земљишта..............................54,00 динара; 
4) станова...........................................57.730,00 динара;  
5) кућа за становање.........................43.140,00 динара; 
6) пословних зграда и других (надземних и 

подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности ............................92.743,00 динара; 

7) гаража и гаражних места .............23.611,00 динара. 

Просечне цене квадратног метра дговарајућих 

непокретности, за потребе утврђивања пореза на 
имовину у  ТРЕЋОЈ	ЗОНИ,  износе: 

1) грађевинског земљишта ...................274,00 динара; 
2) пољопривредног земљишта .............103,00 динара; 
3) шумског земљишта.............................54,00 динара; 
4) станова.......................................... 46.549,00 динара;  
5) кућа за становање....................... 23.345,00 динара; 
6) пословних зграда и других (надземних и 

подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности ............................25.375,00 динара; 

7) гаража и гаражних места ..............20.102,00 динара. 

II
Утврђене просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 
имовину из тачке I овог Решења, примењиваће се од 01. 
јануара 2016. године. 

III
Ову  Одлуку објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“ и на интернет страни општине. 

ОПШТИНА		ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА

Број:	38-6/2015-IV												 	 	 													
Дана:	17.11.2015.	године	
И	н	ђ	и	ј	а

  
Обрађивач:

Начелник	одељења	
за	утврђивање	и	наплату	јавних	прихода
Бранко	Деспотовић,	дипл.ецц

Начелник	Општинске	управе,
			дипл.правник	Милорад	Божић	с.р.

                                                      



Број 15, страна број  607                        Службени лист општина Инђија                         Четвртак 26. новембар 2015.

Бр. акта      Назив акта                              Страна

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ

(997) Решење о престанку мандата
директора Народне библиотеке 
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија,...................................596

(998) Решење о именовању
в.д. директора Народне 
библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија,.................596

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

(999) Решење број:40-662/2015-II,...............................596
(1000) Решење број:40-959/2015-II,,..............................597
(1001) Решење број:40-963/2015-II,..............................597
(1002) Решење број:40-964/2015-II,..............................597
(1003) Решење број:40-965/2015-II,..............................598
(1004) Решење број:40-984/2015-II,..............................598
(1005) Решење број:40-1036/2015-II,.............................599
(1006) Решење број:40-1162/2015-II,.............................599
(1007) Решење број:40-1191/2015-II,............................599
(1008) Решење број:40-11192/2015-II, ...........................600
(1009) Решење број:40-1120/2015-II, ...........................600
(1010) Решење број:40-1139/2015-II, ...........................600
(1011) Решење број:40-1171/2015-II, ...........................601
(1012) Решење број:40-1190/2015-II, ...........................601
(1013) Решење број:40-1199/2015-II, ...........................601
(1014) Решење број:40-1208/2015-II, ...........................602
(1015) Решење број:40-1212/2015-II, ...........................602
(1016) Решење број:40-1215/2015-II, ...........................602
(1017) Решење број:40-1218/2015-II, ...........................603
(1018) Решење број:40-1221/2015-II, ...........................603
(1019) Решење број:40-1228/2015-II, ...........................603
(1020) Решење број:40-1230/2015-II, ...........................604
(1021) Решење број:40-1245/2015-II, ...........................604
(1022) Решење број:40-1255/2015-II, ...........................604
(1023) Решење број:40-1264/2015-II, ...........................605
(1024) Решење број:40-1278/2015-II, ...........................605
(1025) Решење број:40-1279/2015-II, ...........................605

Бр. акта      Назив акта                              Страна

ОПШТИНСКА	УПРАВА

(1026) Решење о утврђивању просечне
цене квадратног метра одговоарјућих
непокретности по зонама на територији
општине Инђија. ...........................................................606

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.113)(094.5)

СЛУЖБЕНИ лист општине Инђија / главни и одговорни 
уредник Драгана Степановић. - Год. 1, бр. 1 (9.апр. 2012) - 

- Инђија : Општинска управа општине Инђија, 2012-.- 42 цм

Једном до два пута месечно
ISSN 2334-6620

CORBISS.SR-ID 276035079

Издавач : Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове,
Инђија Цара Душана 1.

Главни и одговорни уредник: Драгана Степановић
Телефон : 022/561-322, Факс: 022/560-625,  Мејл: 

Матични број :  08027536, ПИБ: 102198438
Текући рачун 840 - 742351843 - 94, Приход општинских органа управе

По моделу 97 са позивом на број 44 212
Рачунарска обрада и штампа: Општинска управа општине Инђија


