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На основу члана 32. и члана 38.став 5.Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14),
члана 37. и 46. став2. Статута општине Инђија –пречишћен
текст („Службени лист општине Инђија“, бр. 9/13 )
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана,
22.маја 2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I
У Решењу о избору председника Скупштине општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр.5/2012 ) у
тачки I став 2. мења се и гласи:
„Председник Скупштине није на сталном раду у
општини Инђија, почев од 22.маја 2015.године, па до
истека мандата на који је изабран.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-101/2015-I
Дана:22.маја 2015.године
И н ђ и ј а 		

Цена примерка:
Годишња претплата:

		

Председник

Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 37.став 1.тачка 18. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/13)
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
22.маја 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ  ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
I
СРПКО МЕДЕНИЦА, разрешава се дужности члана
Комисије за кадровска и административан питања.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-102/2015-I		
Дана, 22.маја 2015. године
И н ђ и ј а 		

П р е д с е д н и к,
Aлександар Ковачевић,с.р.

371
На основу члана 37.став 1.тачка 18. Статута општине
Инђија-пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија“ бр. 9/13) члана 43. став 1. aлинеја 2. и члана 58а.
Пословника Скупштине општине Инђија ( „Службени
лист општина Срема“, број 12/08,25/08, 12/09, 33/09, 11/10
и 32/10),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
22.маја 2015. године, донела је
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
I
Марјан Милаковић из Инђије, изабран је за члана
Комисијe за кадровска и административна питања.
II
Мандат именованог члана траје до истека мандата
Комисије.
III
Задатак Комисије за кадровска и административна
питања je да даје предлоге за избор, именовање,
постављење, делегирање и разрешење лица која бира,
именује и поставља Скупштина, ако законом није дргачије
регулисано; предлаже именовање и разрешење чланова
управних и надзорних одбора и директора у установама,
јавним предузећима и другим јавним службама, чији
је оснивач Скупштина; предлаже Скупштини да да
сагласност на именовање и разрешење лица , када је то
одређеним прописом предвиђено; предлаже именовање
представника општине у одређене органе, када по закону
није предвиђен други предлагач. Комисија одлучује
о питањима која се односе на радно-правни статус
изабраних, именованих и постављених лица у Скупштини,
доноси појединачна акта о платама, накнадама и другим
примањима изабраних,именованих и постављених лица
у Скупштини и лица ангажованих у раду радних тела
Скупштине.
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IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-103/2015-I		
Дана,22.маја 2015. године
И н ђ и ј а 		

П р е д с е д н и к,
Aлександар Ковачевић,с.р.

372
На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст (“Службени лист општине
Инђија” бр. 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана,
22. маја 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
ИНЂИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Образује се стручна Комисија за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Инђија за 2016. годину (у даљем
тексту Комисија).
II
Комисију чини председник, заменик председника и пет
чланова и то:
Председник Комисије:
1. Марјан Милаковић,
Заменик председника Комисије:
2. Драган Грујић
Чланови Комисије:
1. Зоран Марковић,
2. Ненад Ђокић,
3. Драган Лончар,
4. Драган Јанковић,
5. Бранко Ђурић и
6. Ђорђе Адамовић.
Задатак Комисије је:

III

а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Инђија за 2016. годину (у даљем тексту:
Предлог годишњег програма) обавести јавним позивом
образовне установе – школе, стручне пољопривредне
службе, социјалне установе, високообразовне установе
– факултете и научне институте чији је оснивач држава,
установе за извршење кривичних санкција и правна лица
у државној својини регистрована за пословање у облaсти
шумарства, да Комисији доставе захтеве, за признавање
права на коришћење пољопривредног земљишта у
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државној својини без плаћања накнаде у површини
која је примерена делатности којом се баве, да размотри
достављене захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61.
Закона о пољопривредном земљишту);
б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести
јавним позивом правна и физичка лица која су власници
функционалног система за наводњавање и одводњавање,
рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године,
а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три
године, а млађих од 30 година у роду, функционалних
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у
државној својини и правна и физичка лица која су власници
објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем
и држањем животиња , а у циљу производње хране за
животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање
права пречег закупа са потребном документацијом,
најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину,
да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим
(члан 64а Закона о пољопривредном земљишту);
в) да изради Предлог годишњег програма у складу са
одребама члана 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном
земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства
пољопривреде и заштите животене средине о изради
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања,
број: 320-11-5512/2009-06 од 03.11.2010. године;
г) да прибави мишљење Комисије за давање
мишљења, коју образује председник општине, а која у
свом саставу има најмање пoловину чланова физичких
лица – пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим
се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава
у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава на Предлог годишњег
програма (члан 60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту);
д) да прибави писану сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине на
Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона о
пољопривредном земљишту);
е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини
општине Инђија на разматрање и доношење;
ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради
Предлог измене и допуне Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Инђија за 2016. годину.
IV
Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом
динамиком:
а) објављивање јавног позива за достављање захтева
за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде са потребном документацијом
– у року од седам дана од дана доношења овог решења, а
најкасније до 30. јуна 2015. године;
б) објављивање јавног позива за достављање захтева
за право пречег закупа са потребном документацијом –
у року од седам дана од дана доношења овог решења, а
најкасније до 30. јуна 2015. године;
в) израда Предлога годишњег програма – до
20.фебруара 2016. године;
г) прибављање мишљења Комисије из члана 60. став
3. Закона о пољопривредном земљишту – до 20.фебруар
2016. године;
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д) достављање Предлога годишњег програма са
потребом документацијом Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, ради прибављања сагласности у
року од 3 дана од дана добијања мишљења;
е) достављање Предлога годишњег програма на
разматрање Скупштини општине Инђија на разматрање и
доношење – најкасније до 01.марта 2016. године.

374
На основу члана 54. став 2. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09 и 52/11) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина
Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
22.маја 2015. године, донела је

V
Чланови Комисије имају право на накнаду за сваку
одржану седницу Комисије у износу од 2.000,00 динара.
Обрачун и исплата накнаде за чланове Комисије, извршиће
се по реализованом задатку из тачке III овог Решења.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22. ЈУЛ“ КРЧЕДИН

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 општине
Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-104/2015-I 			
Председник,
Дана:22.маја 2015. године
Инђија
Александар Ковачевић,с.р.
373
На основу члана 55. став 3. Закона о основама
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
72/09) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општина
Инђија“ број:9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
22.маја 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ „22.ЈУЛ“ КРЧЕДИН
I
Сања Орељ, разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „22.јул“ Крчедин, која је у састав истог
именована из реда родитеља Решењем Скупштине општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр.6/2014).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

I
Мира Стојановић, из Крчедина, именује се у састав
Школског одбора Основне школе „22.јул“ Крчедин из
реда родитеља.
II
Мандат именоване траје до истека мандата Школског
одбора Основне школе „22.јул“ Крчедин.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-106/2015-I		
Дана, 22.маја 2015. године
Инђија			

П р е д с е д н и к,
Александар Ковачевић,с.р.

375
На основу члана члана 50. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана
64. став 3. Статута општине Инђија- пречишћен текст (
„Службени лист општинe Инђија“, број 9/13) и члана
132. став 5. Пословника Скупштине општине Инђија(
„Службени лист општина Срема“, број: 12/08,25/08,12/09,
33/09,11/10 и 32/10),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
22.маја 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЈЕДНОМ ЧЛАНУ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Констатује се да СИНИШИ ФИЛИПОВИЋУ из
Инђије, престаје мандат члана Општинског већа општине
Инђија пре истека времена на који је изабран, по основу
поднете оставке.
II
Овo Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-105/2015-I		
Дана,22.маја 2015. године
Инђија			

П р е д с е д н и к,
Александар Ковачевић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-107/2015-I
Дана,22.маја 2015.године
И н ђ и ј а		

П р е д с е д н и к,
Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. став 1. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 37. став 1. тачка 12. и члана 56. став 4.
Статута општине Инђија – печишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија“, број:09/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
22.маја 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ   ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
Жељко Ковачевић из Инђије, разрешава се дужности
члана Општинског већа општине Инђија.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-108/2015-I		
Дана,22.маја 2015.године
И н ђ и ј а		

П р е д с е д н и к,
Александар Ковачевић,с.р.

377
На основу члана 32. став 1. тачка 12. став 1. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 37. став 1. тачка 12. и члана 56. став 4.
Статута општине Инђија – печишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија“, број:09/2013),
Скупштина општине Инђија на седници одржаној
22.маја 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О   ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У састав Општинског већа општине Инђија изабрани
су следећи чланови:
1. Дарко Клепић и
2. Тања Пјевац.
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 26. Пословника о раду Општинског
већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10
и 20/10), разматрајући услове за учешће на Јавном
конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним
самоуправама са територије АП Војводине за реализацију
пројеката планског уређења туристичких тематских
целина – капитални трансфери, број 133-401-1548/2015-04,
који је расписао Покрајински секретаријат за привреду,
запошљавање и равноправност полова 15.04.2015. године.
Општинско веће општине Инђија на је седници
одржаној 29.априла 2015.године, донело
ОДЛУКУ
I
Општина Инђија приступа реализацији пројекта Главни пројекат за уређење терена у оквиру пројекта и
реконструкције саобраћајница са пратећом инфраструктуром
у насељу Стари Сланкамен, општина Инђија - Уређење парка
код обалоутврде, део пешачког шеталишта и паркинг простор
у Старом Сланкамену, у складу са условима Јавног конкурса
за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са
територије АП Војводине за реализацију пројеката планског
уређења туристичких тематских целина, који је расписао
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, пријавом наведног пројекта на
конкурс.
II
У сврху реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке,
Општинско веће општина Инђија покренуће поступак
измене Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.годину.
III
Утврђује се да неопходна средства за сопствено учешће
Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе
1.284.480,09 динара, што представља 20% од укупне
вредности пројекта која износи 6.422.400,43 динара.
Општинско веће одобрава да се у поступку израде
Одлуке о измени Одлуке о буџету општине Инђија,
пројектује износ из претходног става за учешће општине
Инђија у реализацији предметног пројекта.

II
Мандат изабраних чланова траје до истека мандата
Општинског већа општине Инђија

IV
По доношењу Одлуке о измени Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину,
Покрајинском
секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност
полова исту доставити, најкасније у року од 30 дана од
дана потписивања уговора.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-109/2015-I		
Дана, 22.маја 2015.године
И н ђ и ј а		

П р е д с е д н и к,
Александар Ковачевић,с.р.

Број:401-55/2015-III
		
Председник,
Дана:29.априла 2015.године
Инђија
Петар Филиповић,с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 58. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/2014 - др. закон), члана 55. став 1. тачка 12. и 74. став.
1. Статута општине Инђија - пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“ број 9/13) и члана 21. Одлуке о
Општинској управи општине Инђија („Службени лист
општина Срема“ број 25/08, 23/09, 30/11 и „Службени лист
општине Инђија“ број 7/12, 5/14 и 2/15)
Председник општине Инђија, дана 04. маја 2015.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ  ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
I
Српко Меденица из Инђије, разрешава се функције
Помоћника председника општине Инђија у Општинској
управи општине Инђија, за област економског развоја и
пољопривреде закључно са даном 04.05.2015. године.
II
Уговор о регулисању међусобних права и обавеза број:
02-76/2012-II-1 од 01.06.2012. године, закључен на основу
Решења о постављењу Помоћника председника општине
Инђија број: 02-76/2012-II од 31. маја 2012. године, престаје
да производи правно дејство дана 04.05.2015. године.
III
Ово Решење је коначно даном доношења и исто ће се
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-87/2015-II 		
Дана: 04. маја 2015. године
Инђија

Председник,
Петар Филиповић с.р.

380
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  5 /2015-II
Дана:   27  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за реализацију
КК „Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) , Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
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– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 207.400,00 дин. Кошаркашком клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/36 трошкови коришћења спортске хале за
децембар 2014.
		
207.400,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар “ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.

381
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  101 /2015-II
Дана:   23  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА

Председник
Петар Филиповић,с.р.

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ОК „Инђија“ Инђија
бр. 40-20/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 217.750,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
• Трошкови коришћења спортске хале за децембар
2014. год:			
217.750,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.

Број 5, страна број 166
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4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                                                                               Председник,
       Петар Филиповић,с.р.
382
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  102 /2015-II
Дана:   26  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 4031/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 393.678,39 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
• 41/43 Трошкови зарада у клубу за месец новембар:
393.678,39
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

		

Петак 22. мај 2015.

383
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  103 /2015-II
Дана:   23  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија
бр. 40-31/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 1301- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 393.678,39 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
Трошкови зарада у клубу за месец децембар:
393.678,39
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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384
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  5 /2015-II
Дана:   27  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(“Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију КК „Железничар“ Инђија бр.
40-33/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 207.400,00 дин. Кошаркашком клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/36 трошкови коришћења спортске хале за
децембар 2014. 			
207.400,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар “ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
                                                             Петар Филиповић,с.р.
385
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  101 /2015-II
Дана:   23  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и

		

Петак 22. мај 2015.

утврђивања средстава за реализацију ОК „Инђија“ Инђија
бр. 40-20/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 217.750,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
Трошкови коришћења спортске хале за децембар
2014. год: 			
217.750,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
  Председник,
       Петар Филиповић,с.р.
386
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  102 /2015-II
Дана:   26  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 4031/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 393.678,39 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ Инђија
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на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/43 Трошкови зарада у клубу за месец новмбар:
393.678,39
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
387
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  110 /2015-II
Дана:   27  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013”) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Савезу Спортова Општине
Инђија бр. 40-59/2015-III (Службени лист општине Инђија
“ 1/15) , Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 268.082,08 дин. Савезу Спортова Општине Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/21 трошкови зарада за децембар 2014. у износу
од 			
268.082,08
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза Спортова Општине Инђија број 205-60615-21.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу

		

општине Инђија “.

Петак 22. мај 2015.

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

388
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  111 /2015-II
Дана:   27  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 4031/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџетуопштине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима ,
Економска класификација 481, позиција 41 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 849.994,00
дин. Фудбалском клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/41 исплата хранарине за новембар 2014. у
износу од
		
776.434,00
•
41/42 исплата стипендија за новембар у износу
од:					
73.560,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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389
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  112 /2015-II
Дана:   30  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 4031/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 63.560,00 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/42 исплата стипендија за децембар 2014. у
износу од:
			
63.560,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
390
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  113/2015-II
Дана:   27  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања

		

Петак 22. мај 2015.

средстава за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр.
40-21/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 40.000,00 дин. Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/693 исплата дневница и путног трошка за
судије, делегата, записничара и и др. Службена лица на
утакмици 				
40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
391
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  114 /2015-II
Дана:   27  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр.
40-21/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
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износу од 209.149,00 дин. Женском рукометном клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/62 исплата хранарине за децембар 2014. у
износу од
70.000,00
•
41/63 исплата стиипендија за децембар 2014. у
износу од
130.000,00
•
41/694
порез
за
исплату
стипендија
9.149,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
392
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  115 /2015-II
Дана:   30  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ОК „Инђија“ Инђија
бр. 40-20/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 47.870,00 дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/52 исплата хранарине за јануар 2015.год и
провизије банке у износу од
40.250,00
•
41/58
порез
на
хранарину
7.620,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.

		

Петак 22. мај 2015.

5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
393
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  118 /2015-II
Дана:   30  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију КК „Железничар“ Инђија бр.
40-33/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 71.885,00 дин. Кошаркашком клубу „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/31 исплата хранарине за јануар 2015. године
					
63.885,00
•
41/37 казне
8.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар “ Инђија број 33052000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 5, страна број 171

Службени лист општина Инђија

394
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  121 /2015-II
Дана:   29  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Карате клуб „Железничар“
Инђија бр. 40-41/2015-II (Службени лист општине Инђија
“ 1/15) , Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 19.000,00 дин. Карате клубу „Железничар“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1226 Трошкови коришћења спортске хале за
децембар 2014. год:
19.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клуба „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
395
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  122 /2015-II
Дана:   30  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину

		

Петак 22. мај 2015.

(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Карате клуб „Железничар“
Инђија бр. 40-41/2015-II (Службени лист општине Инђија
“ 1/15) , Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 30.100,00 дин. Карате клубу „Железничар“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
год:

41/1221 исплата хранарине за месец јануар 2015.
30.100,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клуба „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
396
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  123 /2015-II
Дана:   29  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија
бр. 40-35/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу

Број 5, страна број 172

Службени лист општина Инђија

од 200.000,00 дин. Рукометном клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
• 41/12 Исплата хранарине за новембар 2014. год:
200.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број 330-52001060-69.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
397
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  124 /2015-II
Дана:   30  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 11.600,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
41/1214 трошкови превоза		

Петак 22. мај 2015.

398
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  125 /2015-II
Дана:   30  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Стрељачки клуб „Младост“
Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист општине Инђија
“ 1/15) , Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
(“Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Стрељачки клуб „Младост“
Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист општине Инђија
“ 1/15) , Председник општине Инђија донео је

•

		

11.600,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 355-1028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима ,
Економска класификација 481, позиција 41 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 9.720,00 дин.
Стрељачком клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за :
•

41/1212   котизације, таксе и стартнине                                                 
9.720,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 355-1028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.

Број 5, страна број 173
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невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 9.720,00 дин.
Стрељачком клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1212
котизације, таксе и стартнине
9.720,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 355-1028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  126 /2015-II
Дана:   29  . јануар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ОК „Инђија“ Инђија
бр. 40-20/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 59.450,00дин. Одбојкашком клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/56 Трошкови коришћења спортске хале за
јануар 2015. год:
59.450,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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ИСПРАВКА
400
Врши се исправка у Службеном листу општине
Инђија“, бр. 14/2014 од 29.12. 2014.године, тако што се иза
акта објављеног под редним бројем 768.“Одлука о изради
Плана Генералне регулације насеља Крчедин“, додаје као
саставни део Плана, Решење о неприступању изради
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана генералне регулације насеља Крчедин
и Графички приказ ширег обухвата Плана генералне
регулације насеља Крчедин, у следећем тексту:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-1352/2014-IV-02
Датум: 05.12.2014. године
И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, број
135/04 и 88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи (‘’Службени гласник РС’’, број 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 14. Одлуке о Општинској управи
општине Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’, број
25/08, 23/09 и 30/11 и ‘’Службени лист општине Инђија’’,
број 7/2012 и 5/2014), Одељење за урбанизам, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине Општинске
управе општине Инђија, дана 05.12.2014. године, доноси:
РЕШЕЊE
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
КРЧЕДИН
1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације насеља Крчедин.
2. План генералне регулације насеља Крчедин
је врста урбанистичког плана којим ће се прецизно
дефинисати граница грађевинског подручја, површине
за јавне и остале намене, услови и правила уређења и
изградње на предметном подручју, инфраструктурно
опремање грађевинског земљишта дефинисањем траса,
коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску и
комуналну инфраструктуру.
3. Како је План генералне регулације насеља Крчедин
на хијерархијски нижем нивоу од Просторног плана
општине Инђија (‘’Сл. лист општине Инђија’’, број 7/2012),
могу се примењивати одредбе Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Просторног плана
општине Инђија на обухват Плана генералне регулације
насеља Крчедин, без израде Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана генералне
регулације насеља Крчедин.
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4. Узимајући у обзир податке наведене у овом
Решењу, као и применом критеријума прописаних Законом
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10), Одељење
за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине је одлучило да се за предметни план не
приступа изради Извештаја о стратешкој процени.
5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о изради
Плана генералне регулације насеља Крчедин и објављује
се у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
Образложење
Изради предметног Плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља
Крчедин.
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине, имајући у виду планиране
намене којима су планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину, утврдило је да предметни план не
представља оквир, односно не очекује се одобравање
будућих развојних пројеката већег капацитета одређених
прописима којима се уређује процена утицаја на животну
средину, предвиђа се коришћење мањих површина на
локално нивоу, те применом критеријума утврђених
Законом утврдило да не постоји потреба израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004 и 88/2010).
Како ће План генералне регулације насеља Крчедин
бити у складу са Просторним планом општине Инђија (‘’Сл.
лист општине Инђија’’, број 7/12) могу се примењивати
одредбе Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Просторног плана општине Инђија на
обухват Плана генералне регулације, без израде Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
генералне регулације насеља Крчедин.
Сходно члану 11. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник
РС’’ број 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанизам,
комунално – стамбене послове и заштиту животне
средине Општинске управе општине Инђија је надлежним
предузећима и институцијама доставило предлог Решења
о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.
У прописаном року, а у складу са чланом 11. став
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (‘’Службени гласник РС’’ број 135/2004 и
88/2010), пристигла су мишљења: Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове – послови заштите животне
средине Општинске управе општине Инђија, број 50158/2014-IV-02 од 12.11.2014. године, ЈП ‘’Ингас’’ Инђија,
број 088/14-К од 14.11.2014. године, Дирекције за
изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, број 350-38/2014-1
од 18.11.2014. године, ЈВП ‘’Воде Војводине’’ Нови Сад,
број I-1367/2-14 од 19.11.2014. године, Јавног предузећа
‘’Војводинашуме’’ Петроварадин, број 5122 од 19.11.2014.
године, Покрајинског завода за заштиту природе из Новог
Сада, број 03-2068/2 од 26.11.2014. године и ‘’Телеком
Србија’’ а.д., И.Ј. Сремска Митровица, број 7069-429147/1-
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2014 од 27.11.2014. године, којима се даје сагласност
на предлог Решења о неприступању изради Извештаја
о стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана.
На основу наведеног, као и узимајући у обзир достављена
мишљења надлежних предузећа и институција, Одељење
за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту
животне средине донело је решење као у диспозитиву.
    Начелник
дипл.инж.саоб. Дејан Дмитровић,с.р.
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• •
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