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На основу чл.19.став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010 и 101/11), 
члана 58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија-пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/2013 ), као и Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014 годину („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 12/12 ), Општинско Веће општине Инђија на седници 
одржаној 21.марта 2014. године донело је:

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима за 2014.годину на 

територији општине Инђија

I

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја на 
путевима су:

- приходи локалног буџета од наплаћених новчаних казни за 
прекршаје предвиђене  прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима,

- поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне 
самоуправе,

- остали приходи Буџета јединице локалне самоуправе,
- остали приходи.
Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима у висини од 70% 
припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету 
јединице локалне самоуправе на чијој је територији прекршај 
учињен. Од 30% средстава која

припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој 
територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за 
поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне 
самоуправе на чијој територији је прекршај учињен а остатак  
средстaва се користи за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима.

Део средстава која се користе за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја реализују се кроз

унапређење саобраћајног васпитања и образовања; техничко 
опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и 
регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја и  рад и активности Савета.

Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима

у 2014.години на територији општине Инђија утврђују се намене 
и начин коришћења средстава у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија.

II

АКТИВНОСТИ
Укупно планирани приходи утврђени у тачки IV овог Програма 

користиће се за следеће активности дефинисане чланом 19. Закона о 
безбедности саобраћаја.

1.) Унапређење и поправљање саобраћајне инфраструктуре 
на територији општине Инђија

2.) Унапређење саобраћајног васпитања  и образовања
3.) Превентивно промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја
4.) Израда студија и анализа из области безбедности 

саобраћаја
5.) Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 

контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа 
надлежних за послове безбедности саобраћаја

6.) Рад Савета за безбедност саобраћаја општине Инђија

III

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ:
Активности из раздела  IV тачка 1. и тачка 4. вршиће се преко 

Дирекције за изградњу општине ЈП, за потребе одржавања путне и 
саобраћајне  инфраструктуре локалних путева и улица на територији 
општине Инђија, по приоритетима и у складу са програмом 
пословања Дирекције за изградњу општине Инђија Поглавље 9 – 
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга 
за обављање делатности и средства за посебне намене Табела 9.1.

Активности из раздела  IV тачка 2, 3, 6.  вршиће се преко 
општинске управе општине Инђија. На предлог Савета за безбедност 
саобраћаја Решење о додели средстава за ове активности доноси 
Председник општине Инђија.

Активности из раздела  IV тачка 5. вршиће се преко ПУ Сремска 
Митровица одељења саобраћајне полиције  Инђија и општинске 
управе општине Инђија. Решење о додели средстава за ову намену 
доноси Председник општине Инђија по прибављеном мишљењу 
Савета за безбедност саобраћаја.

IV

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН:

А) ПРИХОДИ:

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена 
коришћења средстава за активности које се током 2014. године 
планирају у области безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Инђија.

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета 
Општине Инђија за 2014. годину у укупном износу од 10.000.000,00 
динара (економ.класификације 743320) и пренета остварена  средства 
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из претходних година и то за 2009. год у износу од 370.755,00 дин, 
за 2010. годину 5.830.590,00 дин, за 2011. годину 5.690.284,00 дин, 
за 2012. годину 7.068.963,00 дин, за 2013 годину 7.424.445,00 дин., 
што укупно износи 36.385.037,00 динара, од чега је у 2013. години 
извршење буџета износило 8.753.448,31 динара, те се средства 
преносе у 2014. годину у укупном износу од 27.631.588,69 динара.  

Финансирање, односно суфинансирање активности из 
овог Програма, вршиће се у зависности од прилива средстава 
прикупљених у складу са Одлуком о буџету општине Инђија за 
2014. год (економ.класификације 743320).

Б) РАСХОДИ:

1. Поправка саобраћајне и путне инфраструктуре на територији 
општине Инђија у износу од 50% од  планираних прихода......................
...............................................................................................13.815.794,35 динара

1.1. Радови на појачаном одржавању, крпљењу ударних рупа и 
хоризонталној сигнализацији улица, путева и путних појаса и ограда 
на територији општине Инђија................................11.816.594,35 динара

1.2. Постављање нових саобраћајних знакова и замена постојећ
их............................................................................................1.200.000,00 динара

1.3. Набавка и монтажа „успоривача“ саобраћаја и вибро-
звучних трака.......................................................................799.200,00 динара.

2. Унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања на територији општине Инђија.1.515.794,34 динара
2.1. Набавка публикација и опреме за децу у предшколским 

установама и основним школама.................................715.794,34 динара
2.2. Организовање такмичења из безбедности саобраћаја деце.....

....................................................................................................400.000,00  динара
2.3. Организовање предавања и семинара из области безбедност

и.................................................................................................400.000,00 динара.
3. Превентивно промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја............................................................................1.000.000,00 динара
3.1 Организовање промоција, едукација и кампања 
из области безбедности саобраћаја......................500.000,00 динара 
3.2. Учествовање на стручним скуповима ради повећања
безбедности свих учесника у саобраћају...........500.000,00 динара
4. Израда студија и анализа из области безбедности 

саобраћаја.......................................................................... 5.400.000, 00 динара
4.1. Израда Планова техничке регулације локалних путева 

и насељених места на територији општине Инђија……
..................................................................................................5.400.000,00 динара

5. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других 
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја...............................
.................................................................................................5.500.000,00 динара

 5.1. Увођење система за повећање безбедности саобраћаја 
на раскрсницама...............................................................5.000.000,00 динара

 5.2. Акумулаторска батерија за радарски уређај „Т-ласер 
3“, Алкометар, Дигитални фотоапарат, Дигитална камера и друга 
техничка опрема...................................................................500.000,00 динара

6.Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја(накнаде за 
рад чланова савета, стручно усавршавање, семинари и сл.)....................
....................................................................................................400.000,00 динара.

V

Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник 
општине Инђија утврђује приоритетне активности, на предлог 
Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Инђија.

VI

Савет за безбедност саобраћаја на путевима подноси 
Општинском Већу Општине Инђија Годишњи извештај о 

реализацији овог Програма до 31. јануара за претходну годину а 
најкасније пре усвајања Програма за наредну годину.

VII

Стручне и административно техничке послове у вези са 
реализацијом Програма, обавља Одељење за урбанизам, комунално 
стамбене послове и заштиту животне средине и Одељење за 
привреду и финансије општинске управе општине Инђија.

Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама.

VIII

Овај Програм објавити  у „Службеном листу општинe Инђија.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:40-336/2014-I                                 Председавајући,
Дана:21.марта 2014.година            заменик председника општине
И н ђ и ј а              Милан Бодирожа
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На основу члана 26. став 5. Одлуке о Општинском већу 
општинеИнђија („Службени лист општина Срема“, број 25/08 и 
15/10)

Општинско већеопштине Инђија, на седници одржаној дана 21. 
марта 2014. године, донело је

О Д Л У К У                                                                                                            
О ПЛАТАМА И ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА НАЧЕЛНИКА 

И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Овом одлуком уређује се плата и остала примања начелника 
и заменика начелника Општинске управе општине Инђија, као и 
остала права из радног односа ( у даљем тексту: Постављена лица).

II

Плата Постављених лица утврђује се на основу:
- основице за обрачун плате,
- коефицијента који се множи са основицом,
- додатка на плату,
- обавеза које се плаћају по основу пореза и доприноса за 

обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом,

III

За обрачун плате примењује се основица која је утврђена 
закључком Владе Републике Србије.

IV

Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове 
рада и стручну спрему.

Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току 
рада и регрес за коришћење годишњег одмора.

Коефицијенти за утврђивање плате Постављених лица износе:
23,85 за начелника Општинске управе, који се увећава  за 30%.
23,85 за заменика начелника Општинске управе, који се увећава 

за 18%.



Број 3, страна број Службени лист општине Инђија петак, 21. март  2014.32
V

Решење о платама Постављених лица, у складу са овом одлуком, 
доноси Комисија за кадровска и административна питања.

VI

Право на плату, додатак на плату, накнаде и остала примања, 
припада Постављеним лицима, од дана постављења.

VII

На сва питања из радног односа која нису уређена овом одлуком 
примењују се одредбе Закона о радним односима у државним 
органима и општи акти који се односе на запослене у Општинској 
управи. 

VIII

Коефицијенти утврђени тачкомIV ове одлуке, примењују се за 
обрачун и исплату плата Постављених лица, почев од плате за месец 
март 2014. године.

IX

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
Општинског већа општине Инђија број:40-511/2008-III од 
18.децембра 2008.године.

X

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општинеИнђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:121-163/2014-III                                  Председaвајући,
Дана:21.марта 2014.године       заменик председника општине
И н ђ и ј а                                                       Милан Бодирожа  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту 
(«Службени гласник РС» број 62/06, 65/08 – др.закон и 41/09) и 
члана 55. став 1. тачка 15. Статута општине Инђија («Службени 
лист општина Срема», број 16/08, 23/08, 4/10 и «Службени лист 
општине Инђија», број 1/12 и 7/12),  Председник општине Инђија 
дана  07.032014. године, доноси

РЕШЕЊЕ                                                                                                               
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА 

НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

I

Образује се Комисија за давање мишљења на Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Инђија за 2014. годину (у даљем 
тексту: Комисија).

II

Комисију чине:
Председник комисије:
1.   Петар Филиповић,
Чланови:

1. Лазар Горјановић, за члана
2. Радивој Пејчић  из Чортановаца, РПГ 801836000068за члана
3. Татић Бојан из Марадика, РПГ 801780001285  за члана
4. Радивоје Петровић из Нових Карловаца, РПГ 801798001333 

за члана

III

Задатак Комисије је:
• да размотри Предлог годишњег програма заштите, уређења 

и коришћењапољопривредног земљишта на територији општине 
Инђија за 2014. годину (у даљем тексту: Предлог годишњег програма 
за 2014. годину); 

• да изради писано мишљење на Предлог годишњег програма 
за 2014. годину;

• да своје писано мишљење достави Комисији за 
израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Инђија за 2014. 
годину и Општинској управи општине Инђија.

IV

Рок за достављање писаног мишљења из тачке III овог Решења 
је 30 (тридесет) дана од дана образовања Комисије.

V

Чланови Комисије имају право на надокнаду за рад у Комисији, 
у висини коју утврђује председник општине Инђија својим актом.

VI

Стручну обраду аката, других материјала, организационе и 
административне послове за Комисију врши Агенција за економски 
развој општине Инђија.

VII

Ово решење објавити у «Службеном листу општина Инђија».

Број:02-94/2014-II         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 07.03.2014. године  Петар Филиповић
Инђија

40

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-589/2013-II
Дана: 08.новембар 2013. 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 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 
12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђија за 2013. годину („ 
Службени лист општине Инђија “бр. 14/13 ) 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 2013. годину(„ Службени лист општине Инђија “, бр. 



Број 3, страна број Службени лист општине Инђија петак, 21. март  2014.33
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту , 
економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа 
буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу од 358.380,97 
дин  Основној   школи „ Ружа Ђурђевић Црна“ Чортановци за накнаду 
нематеријалне штете и трошкова парничног поступка, по пресуди 
Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица у Инђији, број 
П-903/11( у финансијском плану Основне школе „ Ружа Ђурђевић 
Црна “ Чортановцисредства се одобравају у износу од 118.840,00 
динара на конту 482 и у износу од 239.540,97 динара на конту 483).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру Раздела 
3 - Општинска управа, Функција 912- Основно  образовање , економска 
класификација 463, позиција 117-  Трансфери осталим нивоима власти 
(у финансијском плану Основне школе „ Ружа Ђурђевић Црна “ 
Чортановци средства се одобравају у износу од 118.840,00  динара на 
конту 482 , позиција 117/11 и у износу од 239.540,97   динара на конту 
483, позиција 117/15).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Основној   школи 
„ Ружа Ђурђевић Црна “ Чортановци број  840-1384660-76.

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

5.Решење ступа на снагу даном доношења.
6. 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: 40-739/2013-II
Дана:18. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,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 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 250.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине са порезом и услуга одржавања објеката.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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 ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-3/2014-II
Дана: 04. јануар 2014. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2013 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 80.000,00 дин. у оквиру Раздела 1, Функција 110 – 
Скупштина општине;  позиција 8; економска класификација 423 – 
Услуге по уговору

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 1, Функција 110 – Скупштина општине;  позиција 8; 
економска класификација 423 – Услуге по уговору, због недовољно 
планираних средстава.

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 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: 40-644/2013-II
Дана:15. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од116.011,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
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судијских трошкова и пореза на судијске трошкове.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-733/2013 -II
Дана: 17.  децембар  2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка 
и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија 
(„Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист 
општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), 
Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 144.195,54  динара, за закуп просторија и потрошњу гаса 
за октобар за  Канцеларију за младе. Средства која се одобравају, 
утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 
2, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту 481, позиција 34 – Дотације невладиним 
организацијама – Канцеларија за младе општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  Агроуније 
Инђија број 275-0010220579481-11

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

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

Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.                                                                                                             
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-4/2014-II
Дана: 04. јануар 2014. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2013 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 110.000,00 дин. у оквиру Раздела 2, Функција 110 – 
Председник општине и Општинско веће;  позиција 20; економска 
класификација 423 – Услуге по уговору

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 2, Функција 110 – Председник општине и Општинско веће;  
позиција 20; економска класификација 423 – Услуге по уговору, због 
недовољно планираних средстава.

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

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

Председник 
Петар Филиповић,с.р.       

46

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-621/2013-II
Дана:08. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 39 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти,одобравају се средства у износу од139.221,26 дин. 
Савезу спортова општине Инђијакао финансијска помоћ која им 
јенеопходна за исплату личних доходака за двоје запослених у 
Савезу, за месец октобар 2013. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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 ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-715/2013-II
Дана: 25. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 55. 
став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ 
бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 
) и чл. 3.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2013 год., Раздео 1, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 1.200.000,00 дин. у оквиру Раздела 1, Функција 110 – 
Скупштина општине;  позиција 8; економска класификација 423 – 
Услуге по уговору.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 1, Функција 110 – Скупштина општине;  позиција 8; 
економска класификација 423 – Услуге по уговору, због недовољно 
планираних средстава.

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 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 ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-5/2014-II
Дана: 04. јануар 2014. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2013 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 160.000,00 дин. у оквиру Раздела 2, Функција 110 – 
Председник општине и Општинско веће;  позиција 23; економска 
класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 

Раздела 2, Функција 110 – Председник општине и Општинско веће;  
позиција 23; економска класификација 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, због недовољно планираних средстава.

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 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: 40-633/2013-II
Дана:08. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти,одобравају се средства у износу 
од100.000,00дин. Савезу спортова општине Инђијакао финансијска 
помоћ која им је неопходна за исплату хранариназа септембар 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза спортова 
општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-506/2013-II
Дана: 02.децембра2013. 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 и 
63/13 ) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 
12)и  Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија за 2013. годину ( 
„ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   Председник општине 
Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                            

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 
од  25.000,00 дин на позицији Општинске смотра фолклорних 
традиција за превоз пласираних учесника на Покрајински фестивал 
( у финансијском плану  средства се одобравају у износу од 25.000,00 
динара на конту 424 ).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и Општинско веће , Функција 
860- Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту 
, економска класификација 424, позиција 37– Услуге културе- 
Општинске манифестације(у финансијском планусредства се 
распоређују  у износу од   25.000,00 динара на позицији 37/5 
Општинска смотра фолклорних традиција).

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

5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. 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: 40-6/2014-II
Дана: 04. јануар 2014. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2013 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 40.000,00 дин. у оквиру Раздела 2, Функција 160 – 
Опште јавне услуге које нису класификоване  на другом месту;  
позиција 34; економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама – Канцеларија за младе

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване  
на другом месту;  позиција 34; економска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе, због 
недовољно планираних средстава.

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 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: 40-759/2013-II
Дана: 27. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 
од200.000,00дин Савезу спортова општине Инђија за исплату 
хранарина за октобар 2013.( у финансијском плану Савезу спортова 
општине Инђија средства се одобравају у износу од  200.000,00 
динара на конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  200.000,00динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20

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

5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. 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: 40-618/2013 -II
Дана: 28.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
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РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 2.700,00  динара, за храну за волонтере на „Урбан фесту“ 
за  Канцеларију за младе. Средства која се одобравају, утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту 481, позиција 34 – Дотације невладиним организацијама – 
Канцеларија за младе општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „Једите код 
Џона“ текући рачун 330-52001044-20

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5.  Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е
 На  основу Захтева  Kанцеларије за младе од 07. 11. 2013. године 

и  Рачуна бр.  1/13 од 15. 07. 2013.  године одобравају се средства за 
храну за волонтере на „Урбан фесту“ за  Канцеларију за младе. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
- Канцеларији за младе општине Инђија
- Оделењу за привреду и финансије
- Архиви

Председник                                                     
Петар Филиповић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-7/2013-II
Дана: 04. Јануар 2014. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 16/08, 
23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета општине 
Инђија за 2013 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 1.350.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција 130 
– Општинска управа – опште услуге;  позиција 57; економска 
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 3, Функција 130 – Општинска управа – опште услуге;  
позиција 57; економска класификација 483 – Новчане казне и пенали 

по решењу судова, због недовољно планираних средстава
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 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: 40-632/2013-II
Дана:08. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 50.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранаринаиграчима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић, с.р.

56

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-586/2013-II
Дана: 27. новембар 2013. 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 и 
63/13 ) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 
12)и  Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија за 2013. годину ( 
„ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   Председник општине 
Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                            

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 12/12)Раздео 
2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од  337.896,49  дин  
Средњој школи „Др. Ђорђе Натошевић“ Инђија за исплату трошкова 
превоза по правоснажној пресуди за период од 06.05.2009. године до 
06.10.2011. године за запослену  Ђорђевић Наташу ( у финансијском 
плану Средње школе „Др.Ђорђе Натошевић“ средства се одобравају 
у износу од 236.387,07 динара на конту 415 и у износу од  101.509,42  
динара на конту 483).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 920- Средње образовање 
, економска класификација 463, позиција 118-  Трансфери осталим 
нивоима власти (у финансијском плануСредње школе „Др.Ђорђе 
Натошевић“  средства се распоређују  у износу од   236.387,07  
динара на позицији 118/3  и у износу од  101.509,42  динара на 
позицији 118/15).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Средњој школи 
„Др. Ђорђе Натошевић“ Инђија број 840-1529660-24.

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

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

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић, с.р.

57

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-643/2013-II
Дана:14. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке 
о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист 
општине Инђија “бр.14/13) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине играчима за новембар 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза спортова 
општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

58

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-664/2013 -II
Дана: 27. новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,  93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и 10.  Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2013. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 14/13), Председник 
општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
284.595,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за октобар 2013. 
године. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
30 – Дотације невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 840-1755763-
36

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

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

Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.  

59

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-640/2013-II
Дана:14. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
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организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од27.900,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
путних трошкова и коришћења сале за тренинге.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

60

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-686/2013 -II
Дана: 26.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 126.840,00  динара, за куповину прслука за анкетаре за  
Канцеларију за младе. Средства која се одобравају, утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту 481, позиција 34 – Дотације невладиним организацијама – 
Канцеларија за младе општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  МИО III 
компани“, текући рачун 340-11001344-51

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

61

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-656/2013-II
Дана:15. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 
93/12, 62/13 и 63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист 

општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од199.317,84дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина за октобар 2013. и трошкове по рачунима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-668/2013-II
Дана:21. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од207.771,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
стипендија, хранарина и пореза. 

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-642/2013-II
Дана:15. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од40.985,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћанје 
рачуна репрезентације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповићс.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-673/2013-II
Дана:22. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од102.450,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 

трошкова по рачунима.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 

спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-641/2013-II
Дана:15. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти,одобравају се средства у износу 
од40.000,00дин. Савезу спортова општине Инђијакао финансијска помоћ 
која им је неопходна за исплату хранарине играчима за новембар 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза спортова 
општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

66

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-674/2013-II
Дана:22. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од45.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина са порезом и путних трошкова.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-645/2013-II
Дана:18. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке 
о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист 
општине Инђија “бр.14/13) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од484.715,03дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату зарада 
радној заједници, зарада по уговору и пореза.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза спортова 
општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-675/2013-II
Дана:22. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од47.538,94дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање дуга 
за електричну енергију.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-665/2013-II
Дана:18. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина за април и за август 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-595/2013-II
Дана:25.октобар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од45.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине са порезом.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-658/2013-II
Дана:15. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од75.520,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина и набавке спортске опреме.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 

спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

72

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-741/2013-II
Дана:19. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,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 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџетa 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 39 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти,одобравају се средства у износу од529.748,00дин. 
Савезу спортова општине Инђијакао финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату стипендија, хранарина, пореза и трошкова 
исхране.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

73

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-666/2013-II
Дана:18. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 



Број 3, страна број Службени лист општине Инђија петак, 21. март  2014.43
Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина и пореза.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

74

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-743/2013-II
Дана:19. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,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 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 39 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти,одобравају се средства у износу од 250.000,00дин. 
Савезу спортова општине Инђијакао финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату хранарине за септембар и путних трошкова за 
децембар 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

75

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-744/2013-II
Дана: 16. децембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка 
и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. 
лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3.  Одлуке о буџету општине Инђија 
за 2013. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник 
општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 480.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, Функција 130 – 
Опште услуге;  позиција 50; економска класификација 423 – Услуге 
по уговору.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 3, Функција 130 – Опште услуге;  позиција 50; економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за израду програма Регистра 
запослених и програма за електронске пријаве.

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

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

Председник 
 Петар Филиповић,с.р.       

76

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-749/2013-II
Дана:20. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,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 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 39 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти,одобравају се средства у износу од 250.000,00дин. 



Број 3, страна број Службени лист општине Инђија петак, 21. март  2014.44
Савезу спортова општине Инђијакао финансијска помоћ која им 
је неопходна за исплату хранарине и стипендија за новембар и 
децембар 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-735/2013 -II
Дана: 27. децембар  2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», 

бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,  93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и 10.  Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2013. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 14/13), Председник 
општине Инђија доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
278.611,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за новембар 2013. 
године. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
30 – Дотације невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.

2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун 840-1755763-
36

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

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

Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.                                                            

78

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-754/2013-II
Дана:25. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,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 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 

Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 39 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти,одобравају се средства у износу од 21.059,86дин. 
Савезу спортова општине Инђијакао финансијска помоћ која им је 
неопходна за уплату рачуна за електричну енергију.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-631/2013-II
Дана:08. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од151.968,62 дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина са порезом, медицинског материјала, услуга штампања 
, путних трошкова.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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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80

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-748/2013 -II
Дана: 30. децембар  2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», 

бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,  93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и 10.  Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2013. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 14/13), Председник 
општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу  „Мој свет“ одобравају се средства у висини 
73.933,64,00 динара, за новогодишње пакетиће за 2013. годину. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту 481, позиција 30 – Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне организације.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 840-8644763-
50

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

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

Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.

81

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 401-79/2013 -II
Дана: 16. децембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу за заштиту ЗОО парка одобравају се средства 
у висини 60.000,00 динара,  за пројекат исхране животиња која 
су одобрена решењем председника 401-79/2013 од 16. 07. 2013. 
године. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 32 – 
Дотације невладиним организацијама – Остале организације.

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући рачун ЗОО 
парк Коки 840-2104763-54.

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

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

Председник                                                     
Петар Филиповић,с.р.

82

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-710/2013-II
Дана:13. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од50.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за набавку 
заштитних мрежа и исплату хранарине за децембар 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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: 40-714/2013-II
Дана:11. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 139.221,26дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
личних доходака за двоје запослених у Савезу , за месец новембар 
2013. године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

84

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-722/2013-II
Дана:11. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,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 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од542.888,08дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату зарада 
и пореза радној заједници за октобар и новембар 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

85

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-636/2013-II
Дана: 11. децембар 2013. 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 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 
12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија за 2013. годину ( „ 
Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   Председник општине 
Инђија донео је 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 12/12)Раздео 
2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 64.821,91дин  
Техничкој  школи „ Михајло Пупин“ Инђија за исплату трошкова 
превозау градском саобраћају  по правоснажној пресуди за радника 
Вуковљак Слободана за период од 01.12.2008. године до 01.10.2011. 
године ( у финансијском плану Техничке  школе „ Михајло Пупин“ 
Инђија средства се одобравају у износу од  57.219,13 динара на конту 
415 и у износу од 7.602,78динара на конту 483).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 920- Средње образовање 
, економска класификација 463, позиција 118-  Трансфери осталим 
нивоима власти (у финансијском плану Техничке  школе „ Михајло 
Пупин“ Инђија средства се распоређују  у износу од 57.219,13  
динара на позицији 118/3  и у износу од  7.602,78 динара на позицији 
118/15).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Техничкој  
школи „ Михајло Пупин“ Инђија број 840-1510660-85.

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

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

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.

86

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-676/2013-II
Дана:22. новембар 2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 



Број 3, страна број Службени лист општине Инђија петак, 21. март  2014.47
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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од61.596,04дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање дуга 
за електричну енергију.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

87

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-709/2013-II
Дана:04. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од206.720,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
полиса осигурања спортиста.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

88

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-789/2013-II
Дана: 31. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  
“ , бр. 14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , 
Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту , економска класификација 499 , позиција 28- Средства 
резерве – текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства 
у износу од400.017,14дин Савезу спортова општине Инђија за 
исплату хранарина са порезом и дела рачуна за спортску опрему( у 
финансијском плану Савезу спортова општине Инђија средства се 
одобравају у износу од  400.017,14 динара на конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  400.017,14динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.

89

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-791/2013-II
Дана: 31. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 
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буџету Oпштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 
од392.055,00дин Савезу спортова општине Инђија за исплату 
стипендија, хранарина, трошкова исхране, дуговања према бившим 
играчицама, дуговања за спортску опрему и лекарског третмана( у 
финансијском плану Савезу спортова општине Инђија средства се 
одобравају у износу од 392.055,00 динара на конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  392.055,00динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.

90

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-790/2013-II
Дана: 31. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 

од 200.000,00дин Савезу спортова општине Инђија за исплату 
стипендијаи пореза за децембар 2013.( у финансијском плану 
Савезу спортова општине Инђија средства се одобравају у износу 
од 200.000,00 динара на конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  200.000,00динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.

91

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-769/2013-II
Дана: 30. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 
од499.910,00дин Савезу спортова општине Инђија за исплату 
хранарина са порезом , обавеза по рачунима, повраћај позајмице и 
трошкове горива( у финансијском плану Савезу спортова општине 
Инђија средства се одобравају у износу од 499.910,00 динара на 
конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  499.910,000 динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20.
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4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

и финансије.
5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. Ово решење објавити у „ Службеном листу Општине 

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.

92

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-766/2013-II
Дана: 30. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 
од513.334,00дин Савезу спортова општине Инђија за исплату 
стипендија, хранарина , пореза, трошкова исхране, дуговања према 
бившим играчицама и књиговодствених услуга.( у финансијском 
плану Савезу спортова општине Инђија средства се одобравају у 
износу од  513.334,00 динара на конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  513.334,00динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.

93
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-767/2013-II
Дана: 30. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 
од500.498,45дин Савезу спортова општине Инђија за исплату зарада 
и пореза радној заједници, зараде и пореза по одлуци и рачуна за 
телефон( у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од 500.498,45 динара на конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  500.498,45динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20.

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

5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. 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: 40-768/2013-II
Дана: 30. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
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Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 
14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу 
од498.716,68дин Савезу спортова општине Инђија за исплату 
хранарина, стипендија, обавеза по рачуну и трошкова горива( у 
финансијском плану Савезу спортова општине Инђија средства се 
одобравају у износу од 498.716,68 динара на конту 481).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 2–Председник општине и општинско веће , Функција 810- 
Услуге рекреације и спорта  , економска класификација 481, позиција 
39-Дотације невладиним организацијама- спортске организације и 
спортисти(у финансијском плану Савезу спортова општине Инђија 
средства се одобравају у износу од  498.716,68динара на позицији  
39).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савезу 
спортова општине Инђија 840-1337763-20.

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

5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. 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: 40-747/2013-II
Дана: 27. децембар 2013. 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- исправка и 108/13) 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 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/ 12)и Одлуке о ребалансу  буџетаOпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 14/13)   
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 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  
“ , бр. 14/13)Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , 
Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту , економска класификација 499 , позиција 28- Средства 
резерве – текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у 
износу од350.000,03дин Центру за социјални рад „ Дунав“Инђија за 
набавку огрева за најугоженије кориснике ( у финансијском плану 

Центру за социјални рад „ Дунав“Инђија средства се одобравају у 
износу од  350.000,03 динара на конту 463).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 090- Социјална заштита 
некласификована на другом месту , економска класификација 463, 
позиција 162-Трансфери осталим нивоима власти (у финансијском 
плану Центру за социјални рад „ Дунав“Инђија средства се 
одобравају у износу од 350.000,03 динара на позицији 162/1).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Центру за 
социјални рад „ Дунав“Инђија 840-519661-32.

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

5. Решење ступа на снагу даном доношења.
6. 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: 40-755/2013-II
Дана:25. децембар2013. год.
ИНЂИЈА 
На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,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 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 481, позиција 39 
– Дотације невладиним организацијама – спортске организације 
и спортисти,одобравају се средства у износу од 177.778,00дин. 
Савезу спортова општине Инђијакао финансијска помоћ која им је 
неопходна за исплату награде играчима са порезом.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 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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