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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  653 /2015-II
Дана:   05 . јун 2015. год.
ИНЂИЈА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 658 /2015-II
Дана:   19. јун 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. 40-58/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 „Савез за школски спорт ИН“ Инђија бр.
40-22/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ

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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 425.704,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :

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 9.930,00 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :

•
42 трошкове превоза спортиста у износу од:
425.704,00

•
41/83
7.720,00
•
41/84
2.210,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.

трошкове суђења у износу од:
трошкове пореза у износу од :

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
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4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------255
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 676/2015-II
Дана:  05 .јун 2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) 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 „Савез за спорт и рекреацију
инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-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 8.000,00 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/1281 трошкови хранарине у износу од:
8.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић с.р.
-------------------

Петак, 20. мај 2016.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 677/2015-II
Дана:  11 .јун 2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) 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 „Савез за спорт и рекреацију
инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-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 2.220,57 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/1283 трошкови фиксног телефона у износу од:
1.184,48
• 41/1285 трошкови електричне енергије у износу од:
1.036,09
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-------------------

Број 7, страна број 308
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  685 /2015-II
Дана:   05 . јун 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
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-32/2015-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 (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 22.500,00 дин. Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1171 трошкови хранарине за април 2015 :
22.500,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------258
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 711/2015-II
Дана:   19. јун 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

Петак, 20. мај 2016.

(„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 „Савез за школски
спорт ИН“ Инђија бр. 40-22/2015-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 10.819,00 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/83
8.400,00
•
41/84
2.419,00

трошкове суђења у износу од:
трошкове пореза у износу од :

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------259
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  731/2015-II
Дана: 03 . јул  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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих

Број 7, страна број 309
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програма пословања и утврђивања средстава за реализацију
Кошаркашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 63.856,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/31 исплату трошкова хранарине за Синишу
Бјељца у износу од:
63.856,00
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. 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- 744/2015-II
Дана:   09. јун 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 „Савез за школски
спорт ИН“ Инђија бр. 40-22/2015-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

Петак, 20. мај 2016.

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 25.100,00 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/82 трошкове коришћења спортске хале у
износу од:
25.100,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------261
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 746/2015-II
Дана:   19. јун 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 „Савез за школски
спорт ИН“ Инђија бр. 40-22/2015-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 8.791,00 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
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•
41/83
трошкове суђења у износу од:
6.850,00
•
41/84
трошкове пореза у износу од :
1.941,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------262
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 757/2015-II
Дана:  11.јун 2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) 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 „Савез за спорт и рекреацију
инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-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 8.000,00 „Савезу за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
• 41/1281 трошкови хранарине у износу од:
8.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Петак, 20. мај 2016.

4. 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-  758/2015-II
Дана:  04. јун 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 (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 188.755,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/52 трошкови хранарине за месец јун у износу
90.300,00
•
41/53 трошкови стипендија за месец јун у
износу од:
98.455,00
од:

•

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. 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-  761 /2015-II
Дана:   05. јун 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
Општинског фудбалског савеза Инђија бр. 40-45/2015-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-(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. ФК“Железничар“
из Инђије на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
:

•

41/1251 трошкови хранарине за мај у износу од
40.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Железничар“ Инђија број: 355-1001273-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

265
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  762 /2015-II
Дана:  06. јун 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском

Петак, 20. мај 2016.

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
„Полет“ Нови Карловци бр. 40-28/2015-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 27.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1141 исплату трошкова хранарине у износу
27.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  763 /2015-II
Дана:   05 . јун 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 ЖОК
„Младост“ Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,

Број 7, страна број 312
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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 35.200,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1351 трошкови хранарине за јун 2015. год:
35.200,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  764 /2015-II
Дана:   03. јун 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-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

Петак, 20. мај 2016.

481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 97.881,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/41 исплату хранарине тренерима за март
2015. у износу од:
97.881,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------268
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  765 /2015-II
Дана:   12. јун  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-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 91.348,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/42 исплату стипендија за мај 2015. у износу
91.348,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  766 /2015-II
Дана:   03. јун 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-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 759.287,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/41 исплату хранарине за мај 2015. у износу
759.287,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

270
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  767/2015-II
Дана:   03. јун 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-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 33.980,58 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/45 исплату трошкова електричне енергије у
износу од:
21.430,63
•
41/44 исплату трошкова фиксног телефона:
12.549,95
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 314
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  768 /2015-II
Дана:   03. јун 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-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 187.013,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од:
187.013,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------272
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  769 /2015-II
Дана:   03. јун 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском

Петак, 20. мај 2016.

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-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 70.286,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова(путних) у
износу од:
70.286,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------273
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 770 /2015-II
Дана:   05. јун 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. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,

Број 7, страна број 315
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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 4.200,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1214
4.200,00

трошкове превоза у износу од :

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------274
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  771 /2015-II
Дана:  09. јун 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 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама

Петак, 20. мај 2016.

– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 91.850,00 дин. Одбојкашком клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•

41/56 трошкови коришћења спортске хале за
месец мај:                              91.850,00

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. 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-  772 /2015-II
Дана:   09 . јун 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 ЖОК
„Младост“ Инђија бр. 40-54/2015-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 28.450,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1354 трошкови коришћења спортске хале за
мај 2015. год:
28.450,00
2.

Уплата средстава извршиће се на текући рачун

Број 7, страна број 316

Службени лист општина Инђија

Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------276
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  773 /2015-II
Дана:   03 . јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Атлетског клуба „Инђија“ Инђија бр. 4032/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 17.500,00 дин. Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1171 трошкови хранарине за мај 2015 :
17.500,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  774/2015-II
Дана:   09 . јун  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-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 102.400,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/14 исплату трошкова спортске хале за мај у
износу од:
102.400,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------278
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  778/2015-II
Дана:   05. јун 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

Број 7, страна број 317

Службени лист општина Инђија

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 Стонотениском клубу „Инђија“ Инђија бр.
40-40/2015-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 15.000,00 дин. Стонотениском
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1511   трошкови хранарине за мај у
износу од:                                               15.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стонотениском клубу „Инђија” Инђија број 205-87366-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------279
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  779 /2015-II
Дана:   05. јун 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 Стонотениском клубу „Инђија“ Инђија бр. 4040/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Петак, 20. мај 2016.

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 25.000,00 дин. Стонотениском
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1512
износу од:

трошкови чланарине(регистрација) у
25.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стонотениском клубу „Инђија” Инђија број 205-87366-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

280
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  780 /2015-II
Дана:   09. јун 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. 4041/2015-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 6.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

Број 7, страна број 318

Службени лист општина Инђија

Петак, 20. мај 2016.

•
41/1226 трошкови коришћења спортске хале
за јун у износу од:                            6.000,00

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

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

Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

281
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  781/2015-II
Дана: 14 . август  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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Кошаркашки клуб „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 ребалансу
буџета 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 197.592,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/31  исплату трошкова хранарине за мај у
износу од:                               197.592,00           
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.

282
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 782 /2015-II
Дана:   05. јун 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 Џудо
клуб „Безбедност“ Инђија бр. 40-50/2015-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 (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 9.452,38 дин. Џудо клубу
„Безбедност“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1312  трошкове превоза у износу од:                                                     
7.940,00
•
41/1313 трошкови пореза у износу од:                                                               
1.512,38
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Џудо клуба „Безбедност“ Инђија број 105-86121-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  783 /2015-II
Дана:   12 . јун 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-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 375.173,89 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/43 трошкови зарада у клубу за месец мај:
375.173,89
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. 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-  784 /2015-II
Дана:   05 . јун 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10

Петак, 20. мај 2016.

,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-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 44.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/48 плаћање казне (дисциплинска пријава)у
износу од:
44.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------285
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  788 /2015-II
Дана:   05 . јун 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 „Слога“ Марадик бр. 40-30/2015-II
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
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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 63.000,00 дин. ФК „Слога“ Марадик на
основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1161 трошкови хранарине за јун 2015. у
износу од:
63.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------286
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  790/2015-II
Дана:   05 . јун  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 Шаховском клубу „Хајдук 1973“ Бешка бр.
40-55/2015-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

Петак, 20. мај 2016.

– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 48.000,00 дин. Шаховском клубу
„Хајдук 1973“ Бешка на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1362  исплату трошкова регистрације у
износу од:                                 12.000,00
•
41/1361 исплату трошкова хранарине  за јун
у износу од:                                    36.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Шаховском клубу „Хајдук 1973“ Бешка број 310-209211-73
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------287
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 791/2015-II
Дана:   05. јун 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
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 4.000,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1212
4.000,00

трошкове котизације у износу од :

2.Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 355-1028386-55.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  792 /2015-II
Дана:   05. јун 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 „Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-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. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1131 трошкови хранарине за јун 2015 у
износу од:
40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

289
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  793 /2015-II
Дана:  10. јун  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 249.319,02 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/21 трошкови зарада за мај у износу од:
249.319,02
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------290
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  796 /2015-II
Дана:   09 . јун 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.
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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-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(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 49.400,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/692 трошкове коришћења спортске хале за мај у
износу од:
49.400,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------291
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  797/2015-II
Дана:   22 . јун  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-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

Петак, 20. мај 2016.

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 36.004,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/696 трошкови спортске опреме(реквизита) у
износу од :
14.400,00
•
41/691 трошкови канцеларијског материјала у
износу од:
5.304,00
•
41/699 трошкови услуге штампе(непредвиђени)
у износу од:
16.300,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------292
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  799/2015-II
Дана: 23 . октобар  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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8., Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине
Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Кошаркашки клуб „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 ребалансу
буџета 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
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средства у износу од 106.700,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
:

•

41/36 исплату спортске хале за мај у износу од
106.700,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------293
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 801 /2015-II
Дана:   12. јун 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 РК „Хајдук“ Бешка бр. 40-53/2015-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 21.000,00 дин. РК„Хајдук“ Бешка
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
-41/1341 исплату хранарине за три спортисткиње за
месец јун 2015:
21.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
РК „Хајдук“ Бешка број 330-52001010-25.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------294
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  802 /2015-II
Дана:   12. јун 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. 4041/2015-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 15.100,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
:

41/1221 трошкови хранарине за јун у износу од
15.100,00

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. 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- 804 /2015-II
Дана:   12. јун 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 Џудо
клуб „Безбедност“ Инђија бр. 40-50/2015-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 (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 7.800,00 дин. Џудо клубу
„Безбедност“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1312
трошкове превоза у износу од:
7.800,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Џудо клуба „Безбедност“ Инђија број 105-86121-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------296
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  805/2015-II
Дана:   22. јун  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 –

Петак, 20. мај 2016.

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-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-(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 277.157,00 дин. ЖРК
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/63
трошкови стипендија малолетним
спортистима у износу од :
10.000,00
•
41/61 трошкови по основу уговора о бављењу
спортом у износу од:
95.000,00
•
41/62 трошкови хранарине у износу од:
162.000,00
•
41/694 трошкови пореза у износу од:
10.157,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------297
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  807 /2015-II
Дана:  12 . јун 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 Клубу америчког
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 40-23/2015-II
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(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 135.000,00 дин. Клубу америчког
фудбала „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/91 трошкови хранарине за мај 2015.године :
135.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Клуба америчког фудбала „Инђија“ Инђија број: 160256328-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  808 /2015-II
Дана:  12. јун 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
„Полет“ Нови Карловци бр. 40-28/2015-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

Петак, 20. мај 2016.

средства у износу од 15.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
41/1141 исплату трошкова хранарине у износу
15.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  809 /2015-II
Дана:   12 . јун 2015. год.
ИНЂИЈА
од:

•

На основу чл.27а став 2. Закона о 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-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 (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 5.740,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/693
970,00
•
41/694
4.770,00

судијске
трошкове

трошкове

у

износу

од:

пореза

у

износу

од:

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

Број 7, страна број 326
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  810 /2015-II
Дана:   12 . јун 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-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 (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 11.351,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/694 трошкове пореза у износу од:
11.351,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

301
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  811 /2015-II
Дана:  12. јун  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 79.200,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/26  трошкови одржавања рачунарске
опреме у износу од:                            79.200,00                              
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. 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-  812 /2015-II
Дана:  11. јун  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

Број 7, страна број 327

Службени лист општина Инђија

(„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 22.800,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/25 трошкови спортске опреме у износу од:
22.800,00
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. 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- 813 /2015-II
Дана:   12. јун 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. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,

Петак, 20. мај 2016.

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 4.200,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1214
4.200,00

трошкове превоза у износу од :

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. 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-  814 /2015-II
Дана:  12 . јун 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
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен бр. 4029/2015-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 (1301)
- Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама

Број 7, страна број 328
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– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 40.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Дунав“ Нови Сланкамен на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1151 трошкови хранарине за јун 2015 у
износу од :
40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број 3551012491-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------305
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  816 /2015-II
Дана:   12. јун 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
„Борац“ Јарковци бр. 40-27/2015-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 ФК „Борац“ Јарковци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
од:

•

41/1411 хранарина за месец мај 2015.у износу
40.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење

Петак, 20. мај 2016.

за привреду и финансије.
4. 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-  817/2015-II
Дана: 26 . јун  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 Кошаркашки клуб
„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 12.100,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/40 исплату трошкова чланарине у износу од:
12.100,00
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. 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-  818 /2015-II
Дана:   26 . јун 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
„Слога“ Марадик бр. 40-30/2015-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(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 24.450,00 дин. ФК „Слога“
Марадик на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1162 трошкови котизације,чланарине и
регистрације у износу од:                 24.450,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик
број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 822 /2015-II
Дана:   19. јун 2015. год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“

Петак, 20. мај 2016.

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. 4039/2015-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 (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 788,89 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1213 трошкове фиксног телефона у износу
од:
788,89
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. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                       Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------309
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  826 /2015-II
Дана:  18. јун 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

Број 7, страна број 330
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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 220.000,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/22 трошкови организације манифестације од
значаја у износу од:
220.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------310
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  827/2015-II
Дана:   19. јун 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
Општинског фудбалског савеза Инђија бр. 40-24/2015II (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 3.904,09 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

од:

•

Петак, 20. мај 2016.

41/1113 трошкови фиксног телефона у износу
3.904,09

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------311
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  828 /2015-II
Дана:   19 . јун 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
Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-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 13.000,00 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1373 трошкови чланарине у износу од:
13.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  835/2015-II
Дана:   16. Јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Општинског фудбалског савеза Инђија бр.
40-24/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.000,00 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1114
5.000,00

трошкови чланарине

у износу од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  836/2015-II
Дана:   16. Јул 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском

Петак, 20. мај 2016.

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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Општинског фудбалског савеза Инђија бр. 40-24/2015-II
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 3.900,00 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1111 трошкови спортских признања
износу од:
3.900,00

у

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------314
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 838/2015-II
Дана:  19 .јун 2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) 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 „Савез за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,

Број 7, страна број 332

Службени лист општина Инђија

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 3.814,10 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/1283 трошкови фиксног телефона у износу од:
1.573,19
• 41/1285 трошкови електричне енергије у износу од:
2.240,91
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------315
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 839/2015-II
Дана: 19.јун 2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
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 „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-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

Петак, 20. мај 2016.

41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 3.000,00 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/1284
3.000,00

трошкови

превоза

у

износу

од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------316
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  845 /2015-II
Дана:  26. јун 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-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 200.000,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/12 исплату трошкова хранарине за мај 2015:
200.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број 330-52001060-69.

Број 7, страна број 333

Службени лист општина Инђија

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------317
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 859 /2015-II
Дана:   26. јун 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
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 15.000,00 дин. Стрељачком
клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1212 трошкове котизације у износу од:
15.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  878/2015-II
Дана:   03 . јул 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Атлетског клуба „Инђија“ Инђија бр. 4032/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 100.000,00 дин. Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1178 трошкови спортске опреме(реквизита)
у износу од :
100.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                     Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------319
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  879 /2015-II
Дана:   26. јун 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)

Број 7, страна број 334

Службени лист општина Инђија

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
Општинског фудбалског савеза Инђија бр. 40-45/2015II (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 21.500,00 дин. ФК“Железничар“
из Инђије на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1252 трошкови чланарине и регистрације у
износу од :
17.500,00
•
41/1253 трошкови казне ПФС Сремска
Митровица у износу од:
4.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Железничар“ Инђија број: 355-1001273-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 884 /2015-II
Дана:   03. јул  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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију КДТДС „Камен“ Инђија бр. 40-47/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

Петак, 20. мај 2016.
РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 25.000,00 дин. Клубу дизача тегова
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
•
41/1271 хранарина за месец јун 2015.године :
25.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КДТДС „Камен“ Инђија број 355-1036978-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 885 /2015-II
Дана:   03. јул 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 ребалансу буџета
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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
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средства у износу од 4.200,00 дин. Стрељачком
клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1214
4.200,00

трошкове

превоза

у

износу

од:

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. 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-  886 /2015-II
Дана:   03 . јул 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 40-54/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 30.000,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1353 трошкови котизације у износу од :
30.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.

Петак, 20. мај 2016.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  889/2015-II
Дана:  02. јул  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 ребалансу буџета 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. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 9.600,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/25 трошкови спортске опреме у износу од:
9.600,00
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. 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-  890/2015-II
Дана:  02. јул  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 ребалансу буџета 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. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 37.600,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/25 трошкови спортске опреме у износу од:
37.600,00
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. 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-  898/2015-II
Дана: 03 . јул  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

Петак, 20. мај 2016.

текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета 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 7.100,00 дин. Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/39 исплату административних трошкова у
износу од:
7.100,00
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. 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- 899 /2015-II
Дана:   03. јул 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 ребалансу буџета 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. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
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буџета 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 8.000,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1212 трошкове котизације у износу од:
8.000,00
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. 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- 900 /2015-II
Дана:   03. јул 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 ребалансу буџета 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. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 23.616,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :

од:

•

Петак, 20. мај 2016.

41/1215 трошкове спортских реквизита у износу
23.616,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------328
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  904/2015-II
Дана:   03 . јул  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 ребалансу буџета 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-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 30.350,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/14 исплату трошкова спортске хале за јун у
износу од:
30.350,00
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. 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-  905 /2015-II
Дана:   03. јул 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 ребалансу буџета 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. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.100,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1224
7.100,00

трошкови котизације у износу од:

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
   Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------330
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  906 /2015-II
Дана:   03. јул 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)

Петак, 20. мај 2016.

и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета 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. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 12.000,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1223 трошкови чланарине у износу од:
12.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------331
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  910 /2015-II
Дана:  06. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 6/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу буџета

Број 7, страна број 339
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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 23.300,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/22 трошкови организације манифестације од
значаја у износу од:
23.300,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------332
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  915/2015-II
Дана: 23 . октобар 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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8.
, Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист општине
Инђија“бр 14/14) Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Кошаркашки клуб „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 ребалансу
буџета 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 14.150,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

Петак, 20. мај 2016.

•
41/36 исплату спортске хале за јун у износу од:
14.150,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------333
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  916 /2015-II
Дана:   13 . јул 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 246.572,38 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/43 трошкови зарада у клубу за месец јун:
246.572,38
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. 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-  917/2015-II
Дана:   10. јул 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 91.348,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/42 исплату трошкова стипендија за јун у
износу од:
91.348,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------335
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  918/2015-II
Дана:   10. јул 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

Петак, 20. мај 2016.

( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8.
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 31.003,87 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/45 исплату трошкова електричне енергије у
износу од:
19.495,82
•
41/44 исплату трошкова фиксног телефона:
11.508,05
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------336
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  919 /2015-II
Дана:   13. јул  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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Број 7, страна број 341

Службени лист општина Инђија

буџета 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 760.679,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/41 исплату хранарине за јун 2015. у износу
760.679,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------337
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  920 /2015-II
Дана:   10. јул 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Борац“ Јарковци бр. 40-27/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 24.430,00 дин ФК „Борац“ Јарковци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1416 набавка спортске опреме у износу од:
24.430,00

Петак, 20. мај 2016.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------338
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  925/2015-II
Дана:  09. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 188.765,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/52 трошкови хранарине за месец јул у износу
91.250,00
•
41/53 трошкови стипендија за месец јул у
износу од:
97.515,00
од:

•

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 342

Службени лист општина Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  926 /2015-II
Дана:  10. јул  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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 272.110,68 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/21
272.110,68

трошкови зарада за јун у износу од:

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

340
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  927 /2015-II
Дана:   10. Јул 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)

Петак, 20. мај 2016.

и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 48.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1131
износу од:

трошкови хранарине за јул 2015 у
48.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------341
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  933 /2015-II
Дана:   10. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Број 7, страна број 343

Службени лист општина Инђија

буџета 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 15.100,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
:

•

41/1221 трошкови хранарине за мај у износу од
15.100,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------342
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 943 /2015-II
Дана:   10. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 16.500,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•

41/1212 трошкове котизације у износу од:

Петак, 20. мај 2016.

16.500,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------343
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  944 /2015-II
Дана:  17 . јул 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Клубу америчког
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 40-23/2015-II (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 85.000,00 дин. Клубу америчког
фудбала „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/91 трошкови хранарине за јун 2015.године :
85.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Клуба
америчког фудбала „Инђија“ Инђија број: 160-256328-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 344

Службени лист општина Инђија

344
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  947 /2015-II
Дана:   17 . јул  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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Планинарском клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-51/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 10.000,00 дин. Планинарском
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1321 за исплату хранарине за март 2015.
године :
10.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број 3551018348-02.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------345
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  948 /2015-II
Дана:   17. јул 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

Петак, 20. мај 2016.

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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр.
40-41/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.100,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1225 трошкови превоза у износу од:
7.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------346
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  949 /2015-II
Дана: 14. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
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Службени лист општина Инђија

буџета 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 27.690,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/23 трошкови набавке спортских признања у
износу од:
27.690,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------347
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 950 /2015-II
Дана:   17. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 8.200,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•

41/1214

трошкове

превоза

у

износу

од:

Петак, 20. мај 2016.

8.200,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                   Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------348
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  951/2015-II
Дана:17 . јул  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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета 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 7.100,00 дин. Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/39 исплату административних трошкова за
јул у износу од:
7.100,00
2.
Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија број 330-52000416-61.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 346
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349
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  952 /2015-II
Дана: 15. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Бициклистичком клубу „МТБ дружина“ Инђија бр. 4046/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 36.000,00 дин. Бициклистичком клубу „МТБ
дружина“Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1261 трошкови хранарине за јул 2015.године
у износу од:
36.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Бициклистичког клуба „МТБ дружина“ Инђија број
340-11007273-15.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------350
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 953/2015-II
Дана:  03 .август 2015.године
ИНЂИЈА
систему

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
(„Службени гласник Републике Србије“

Петак, 20. мај 2016.

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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију „Савез
за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 4048/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.021,93 „Савезу за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
• 41/1283 трошкови фиксног телефона у износу од:
1.955,40
• 41/1285 трошкови електричне енергије у износу од:
1.449,53
• 41/1286 трошкови канцеларијског материјала:
1.617,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------351
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  954/2015-II
Дана:  16 . јул 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма
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пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 16.000,00 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1381 исплата трошкова хранарине за јул у
износу од:
16.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------352
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  969 /2015-II
Дана:   17 . јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Хајдук“ Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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,

Петак, 20. мај 2016.

удружењима и савезима , Економска класификација
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 4.731,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
од :

41/1125 трошкови електричне енергије у износу
4.731,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------353
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  973 /2015-II
Дана:   17 . јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4058/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 305.943,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
42 трошкове превоза спортиста у износу од:
305.943,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза Спортова Општине Инђија број 205-60615-21.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------354
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  974 /2015-II
Дана:  28.јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4058/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 244.856,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
• 42 трошкове превоза спортиста у износу од:
244.856,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

355
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  975 /2015-II
Дана:   10 . август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4058/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 200.152,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
42 трошкове превоза спортиста у износу од:
200.152,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------356
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  976 /2015-II
Дана:   21. август 2015 године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка,108/13
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и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр.
40-58/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 468.122,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
42 трошкове превоза спортиста у износу од:
468.122,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------357
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  977 /2015-II
Дана:  23 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4058/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Петак, 20. мај 2016.

буџета 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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 320.548,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
42 трошкове превоза спортиста у износу од:
320.548,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------358
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  981/2015-II
Дана:   24. Јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Општинског фудбалског савеза Инђија бр.
40-24/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 3.477,89 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

Број 7, страна број 350

од:

•
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41/1113 трошкови фиксног телефона у износу
3.477,89

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 355-1027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------359
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 982/2015-II
Дана:  03.август 2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 8.000,00 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/1281 трошкови хранарине у износу од:
8.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------360
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 983/2015-II
Дана:  24.јул 2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију „Савез за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 8.000,00 „Савезу за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
• 41/1281 трошкови хранарине у износу од:
8.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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361
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  997 /2015-II
Дана:   24. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Борац“ Јарковци бр. 40-27/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 18.499,00 дин ФК „Борац“ Јарковци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1416   набавка спортске опреме у износу
од:                                            18.499,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------362
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 998 /2015-II
Дана:   24  . јул 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

Петак, 20. мај 2016.

Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију „Савез за школски спорт ИН“ Инђија бр.
40-22/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 34.900,00 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/81
34.900,00

трошкови чланарине

у износу од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------363
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  999/2015-II
Дана: 24. јул  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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,

Број 7, страна број 352
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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 119.510,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/31 исплату трошкова хранарине за јун у
износу од:
119.510,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------364
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1008/2015-II
Дана: 27. августа 2015. год
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4021/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 53.219,39 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/699 трошкови штампе(непредвиђени тр.) у
износу од:
2.591,39

Петак, 20. мај 2016.

•
41/691 трошкови канц.материјала у износу од:
5.028,00
•
41/69 трошкови котизације у износу од:
40.000,00
•
41/696 трошкови спортских реквизита у износу
од: 5.600,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------365
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1009/2015-II
Дана:   31. јул  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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 189.000,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/62 трошкови хранарине у износу од:
189.000,00
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. 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-  1011/2015-II
Дана:   31. јул  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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију КК
„Чортановци Чортан Беарс“ Чортановци бр. 40-34/2015II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 12.000,00 дин. КК „Чортановци
Чортан Беарс“Чортановци на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1181 трошкови хранарине у износу од:
12.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КК „Чортановци Чортан Беарс“ Чортановци број 3551136422-24.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------367
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1017 /2015-II
Дана:   31. jул 2015. год.
ИНЂИЈА
систему

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
(„Службени гласник Републике Србије“

Петак, 20. мај 2016.

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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 43.451,03 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1131
износу од:
•
41/1132
10.000,00
•
41/1134
износу од:

трошкови хранарине за јул 2015 у
24.000,00
трошкови чланарине у износу од:
трошкови електричне енергије у
9.451,03

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------368
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1029/2015-II
Дана:   31. јул 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) 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) ,

Број 7, страна број 354

Службени лист општина Инђија

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 3.200,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1212 трошкове котизације у износу од:
3.200,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------369
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1030 /2015-II
Дана:  31. јул 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 63.000,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава

Петак, 20. мај 2016.

за реализовање годишњег програма за :
:

•

41/1611 трошкови хранарине за јул у износу од
63.000,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------370
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1033 /2015-II
Дана:   03 . август 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 85.867,14 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/43 трошкови зарада у клубу за месец
јун(преостали износ):
85.867,14
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. 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-  1034/2015-II
Дана:  30. јул 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 4035/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 200.000,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/12 исплату трошкова хранарине за јун 2015:
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                         Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------372
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1045 /2015-II
Дана:  10. август 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 –

Петак, 20. мај 2016.

пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен бр. 4029/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 37.050,00 дин. Фудбалском клубу
„Дунав“ Нови Сланкамен на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1151 трошкови хранарине за јун 2015 у
износу од :
24.000,00
•
41/1153 трошкови чланарине у износу од:
13.050,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број 3551012491-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------373
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1048 /2015-II
Дана:   07. август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
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Председник општине Инђија донео је

Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 4.200,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1214
4.200,00

трошкове

превоза

у
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износу

од:

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------374
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1049 /2015-II
Дана:  10. август 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 4028/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 9.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови

•
41/1141 исплату трошкова хранарине за јул у
износу од:
9.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић, с.р.
-----------------375
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1050/2015-II
Дана:  06. август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 90.751,50 дин. Одбојкашком клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 трошкови хранарине за месец август у
износу од:
90.751,50
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. 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-  1061/2015-II
Дана:  07. август 2015. год.
ИНЂИЈА

Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) 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

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 288.507,46 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/43 трошкови зарада у клубу за месец јул:
288.507,46
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------378
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1064 /2015-II
Дана:   11. АВГУСТ2015. год.
ИНЂИЈА

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 100.500,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 трошкови хранарине за месец август
(други део)у износу од:
100.500,00
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. 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-  1062 /2015-II
Дана:   07 . август 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 ребалансу буџета општине

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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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
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481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 1.065.066,00 дин. Фудбалском
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
од :

41/41 исплату хранарине за јул 2015. у износу
1.065.066,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                                                                                 Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------379
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1066 /2015-II
Дана:   10 . август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Слога“ Марадик бр. 40-30/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 45.000,00 дин. ФК „Слога“ Марадик
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1161 трошкови хранарине за јул 2015. у
износу од:
45.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------380
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1068 /2015-II
Дана:  10. август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 255.568,53 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/21 трошкови зарада за јул у износу од:
255.568,53
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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381
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1069 /2015-II
Дана:  14 . август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Хајдук“ Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 72.820,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1125 трошкови електричне енергије у износу
од :
2.820,00
•
41/1121 трошкови хранарине у износу од:
70.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. 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-  1070/2015-II
Дана:  11 . август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,

Петак, 20. мај 2016.

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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр.
40-61/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 18.000,00 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1381 исплата трошкова хранарине за јул у
износу од:
18.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------383
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1071 /2015-II
Дана:   14. август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
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буџета 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 7.100,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1221 трошкови хранарине за март у износу
7.100,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------384
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1072 /2015-II
Дана:   14. август  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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.100,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1225 трошкови превоза у износу од:
7.100,00

Петак, 20. мај 2016.

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. 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-  1075 /2015-II
Дана:  14. август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Полет“ Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 27.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1141 исплату трошкова хранарине за јул у
износу од:
27.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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386
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1076 /2015-II
Дана:   13 . август  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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Планинарском клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-51/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 50.000,00 дин. Планинарском
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1322
за
исплату
непредвиђених
трошкова(Дунавске чаролије) :
50.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број 3551018348-02.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------387
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1077 /2015-II
Дана:   14. август 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 –

Петак, 20. мај 2016.

пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 30.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1131 трошкови хранарине за август 2015 у
износу од:
30.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------388
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1079/2015-II
Дана:  14. август 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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,
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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 24.050,00 дин.
Одбојкашком клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
41/52 трошкови лиценцирања клуба у износу од
24.050,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------389
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1084/2015-II
Дана:   20. август  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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Општинског фудбалског савеза Инђија бр.
40-24/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 3.605,76 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1113 трошкови фиксног телефона за јул у
износу од:
3.605,76
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------390
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1085/2015-II
Дана:   20. август  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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Општинског
фудбалског савеза Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 384,00 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1115 трошкови канцеларијског материјала у
износу од:
384,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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391
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1091/2015-II
Дана:   20. август 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 34.376,78 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/45 исплату трошкова електричне енергије у
износу од:
23.126,03
•
41/44 исплату трошкова фиксног телефона:
11.250,75
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. 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- 1094/2015-II
Дана:  01.септембар  2015.године
ИНЂИЈА
систему

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
(„Службени гласник Републике Србије“

Петак, 20. мај 2016.

54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
,108/13 и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију „Савез за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине
Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 2.365,50 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/1283 трошкови фиксног телефона за јул у износу
1018,64
• 41/1285 трошкови електричне енергије за јул у
износу од:
1346,86
од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------393
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1100/2015-II
Дана:  24. август 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 Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) 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) ,

Број 7, страна број 364

Службени лист општина Инђија

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 277.376,42 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 трошкови хранарине за август 2015 :
151.290,00
•
41/53 трошкови стрипендије за август 2015:
97.515,00
•
41/58
трошкови
пореза
28.571,42
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------394
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1101/2015-II
Дана:21.август 2015 године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Кошаркашки клуб „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 ребалансу
буџета 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,

Петак, 20. мај 2016.

удружењима и савезима , Економска класификација
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 7.100,00 дин. Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/39 исплату административних трошкова у
износу од:
7.100,00
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. 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-  1105 /2015-II
Дана:   21 . август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 40-54/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 19.000,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
д:

•

41/1351 трошкови хранарине за август 2015. го
19.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број

Број 7, страна број 365

Службени лист општина Инђија

340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------396
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1107/2015-II
Дана:   21. август 2015 године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 20.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/42 исплату трошкова стипендија за јул у
износу од:
20.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

397
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1108 /2015-II
Дана:   20. август 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Слога“ Марадик
бр. 40-30/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 45.000,00 дин. ФК „Слога“ Марадик
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1161 трошкови хранарине за август 2015. у
износу од:
45.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------398
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1109 /2015-II
Дана: 20. август 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 –

Број 7, страна број 366

Службени лист општина Инђија

пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.725,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/23 трошкови набавке спортских признања у
износу од:
11.725,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------399
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1113 /2015-II
Дана:  21. август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и 142/14) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 6/15) и 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
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Петак, 20. мај 2016.

буџета 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 738,92 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1213 трошкове фиксног телефона у износу
738,92

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------400
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1114/2015-II
Дана:   21. август 2015 године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 22.089,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/41 исплату хранарина за јул у износу од:
22.089,00
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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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------401
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1116/2015-II
Дана:   24.август 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 Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 6/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Железничар“ Инђија бр. 40-45/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 10.000,00 дин. ФК“Железничар“
из Инђије на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1252 трошкови чланарине и регистрације у
износу од :
10.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Железничар“ Инђија број: 355-1001273-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

402
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1122/2015-II
Дана:   27.август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) 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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 12.000,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1212 трошкове котизације у износу од:
12.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------403
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1123/2015-II
Дана:   27.август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
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општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) 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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 9.600,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
• 41/1212 трошкове котизације у износу од:
9.600,00
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. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------404
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1125/2015-II
Дана:  28.август 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 Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 6/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Полет“ Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,

Петак, 20. мај 2016.

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 8.085,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1145 исплату трошкова фудбалских лопти у
износу од:
8.085,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------405
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1126 /2015-II
Дана:  27. август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 4028/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 15.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1141 исплату трошкова хранарине у износу
15.000,00
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------406
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1130 /2015-II
Дана:   27. август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Борац“ Јарковци бр. 40-27/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 12.000,00 дин ФК „Борац“ Јарковци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
од:

41/1412 регистрација клуба и играча у износу
12.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

407
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1131/2015-II
Дана:   25.август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџету
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 6/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4021/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 1.500,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/69 трошкови котизације у износу од :
1.500,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------408
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1132/2015-II
Дана:  03.септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13

Број 7, страна број 370

Службени лист општина Инђија

и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4021/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 153.000,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/62 трошкови хранарине у износу од:
153.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

409
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1140 /2015-II
Дана:   28.август  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 Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15)и
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Рукометни клуб
„Инђија“ Инђија бр. 40-35/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,

Петак, 20. мај 2016.

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 85.714,27 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/11 исплату трошкова по уговору о бављењу
спортом за август 2015:
66.000,00
•
41/13
порезе
и
доприносе
:
19.714,27
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------410
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1141/2015-II
Дана:  28.август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 4035/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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

Број 7, страна број 371

Службени лист општина Инђија

– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 200.000,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/12 исплату трошкова хранарине за јул 2015:
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------411
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1142/2015-II
Дана:  27 . август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 4061/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 20.000,00 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1381 исплата трошкова хранарине за јул у
износу од:
20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------412
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1143/2015-II
Дана:   28. август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију КДТДС „Камен“ Инђија бр. 40-47/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 50.000,00 дин. Клубу дизача тегова и дисциплина снаге
„Камен“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
41/1271 хранарина за месец август 2015.године
50.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КДТДС „Камен“ Инђија број 355-1036978-81.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------:

•
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413
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1147 /2015-II
Дана:   28.август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13
,63/13-исправка,108/13 и 142/14) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15)и 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 ребалансу
буџета 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 48.100,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/35 исплата путних трошкова у износу од:
48.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------414
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1148/2015-II
Дана: 28.август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10

Петак, 20. мај 2016.

,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 Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Кошаркашки клуб „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 ребалансу
буџета 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 82.700,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
:

•

41/40 исплату трошкова чланарине у износу од
82.700,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------415
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1149 /2015-II
Дана:   27. август  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 Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 6/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,

Број 7, страна број 373

Службени лист општина Инђија

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 5.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за
•
41/1135 трошкови плаћања казне у износу од:
5.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------416
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1160/2015-II
Дана:   28.август  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџету
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 6/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4021/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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

Петак, 20. мај 2016.

средства у износу од 10.000,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/69 трошкови котизације у износу од :                                                       
10.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------417
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1161 /2015-II
Дана:   04.септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију Клуба
дизача тегова „Железничар“ Инђија бр. 40-49/2015-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 10.000,00 дин. Клубу дизача тегова
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1291
10.000,00

трошкови чланарине у износу од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Клуба дизача тегова „Железничар“ Инђија број 3551028735-75
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Број 7, страна број 374

Службени лист општина Инђија

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------418
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1165/2015-II
Дана:   04. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Општинског фудбалског савеза Инђија бр.
40-24/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 4.085,00 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1111 трошкови спортских признања у износу
4.085,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

419
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1166 /2015-II
Дана:   04. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 8.000,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1214 трошкове превоза у износу од:
8.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------420
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1169/2015-II
Дана:   08. септембар 2015 године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине

Број 7, страна број 375

Службени лист општина Инђија

Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.039,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од:
11.039,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------421
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1172/2015-II
Дана:  04.септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Полет“ Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14

Петак, 20. мај 2016.

(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 23.650,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1142 исплату трошкова котизације у износу
23.650,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------422
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1175/2015-II
Дана:  04 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 4061/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 20.000,00 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1381 исплата
септембар у износу од:
2.

трошкова хранарине
20.000,00

за

Уплата средстава извршиће се на текући рачун

Број 7, страна број 376

Службени лист општина Инђија

ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------423
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1177 /2015-II
Дана:   04 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 40-54/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 35.200,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1351 трошкови хранарине за септембар
2015. год:
35.200,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

424
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1178 /2015-II
Дана:  04. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Фудбалског клуба „Дунав“
Нови
Сланкамен бр. 40-29/2015-II (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 44.958,68 дин. Фудбалском клубу
„Дунав“ Нови Сланкамен на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1151 трошкови хранарине за септембар 2015
у износу од :
32.000,00
•
41/1153 трошкови чланарине у износу од:
10.000,00
•
41/1154 трошкови електричне енергије у износу
од:
2.958,68
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број 3551012491-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 377

Службени лист општина Инђија

425
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1179/2015-II
Дана:   04 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр.
40-56/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 21.500,00 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1375 путни трошкови у износу од:
11.500,00
•
41/1371 трошкови хранарине у износу од:
10.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------426
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1180 /2015-II
Дана:  04 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
систему

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
(„Службени гласник Републике Србије“

Петак, 20. мај 2016.

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 ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Хајдук“ Бешка бр. 40-25/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 83.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1124 трошкови котизације у износу од :
13.000,00
•
41/1121 трошкови хранарине у износу од:
70.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------427
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1184/2015-II
Дана:   04.септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и
142/2014) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу буџету општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 6/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,

Број 7, страна број 378

Службени лист општина Инђија

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 39.000,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/69 трошкови котизације у износу од :
39.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------428
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1186 /2015-II
Дана:   11. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Слога“ Марадик
бр. 40-30/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 45.000,00 дин. ФК „Слога“ Марадик
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :

Петак, 20. мај 2016.

•
41/1161 трошкови хранарине за септембар 2015.
у износу од:
45.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------429
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1189/2015-II
Дана:  08. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 )
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 148.196,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 трошкови хранарине за септембар 2015 :
91.240,00
•
41/53 трошкови стрипендије за септембар 2015:
56.956,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 379

Службени лист општина Инђија

430
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1196/2015-II
Дана:   11.септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) 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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 17.200,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1212 трошкове котизације у износу од:
17.200,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

431
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1201 /2015-II
Дана: 18. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута

Петак, 20. мај 2016.

Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 17.760,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/23 трошкови набавке спортских признања у
износу од:
17.760,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------432
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1202/2015-II
Дана:  08. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 )
и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност

Број 7, страна број 380

Службени лист општина Инђија

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 59.820,00 дин. Одбојкашком клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 трошкови хранарине за септембар
2015(други део) :
50.000,00
•
41/58 трошкови пореза у износу од:
9.820,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------433
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1203 /2015-II
Дана:  09. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 254.389,53 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/21 трошкови зарада за август у износу од:
254.389,53

Петак, 20. мај 2016.

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------434
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1204/2015-II
Дана:  11 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 4061/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 16.000,00 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1381 исплата
септембар у износу од:

трошкова хранарине
16.000,00

за

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 381

Службени лист општина Инђија

435
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1207/2015-II
Дана:   23 . октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15-др.
закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013
) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења
о одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 4054/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 4.150,00 дин. Женском одбојкашком
клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
• 41/1354 трошкови коришћења спортске хале
(август) у износу:
4.150,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------436
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1209 /2015-II
Дана:  11. септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка

Петак, 20. мај 2016.

,108/13 и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 6/15) и 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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 660,09 дин.
Стрељачком клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1213 трошкове фиксног телефона у износу
660,09

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------437
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1210 /2015-II
Дана:  11. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка,108/13 и 142/14) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр. 4028/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Број 7, страна број 382

Службени лист општина Инђија

буџета 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 27.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1141 исплату трошкова хранарине за август
у износу од:
27.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------438
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1214 /2015-II
Дана:   10.  септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија
бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 719.007,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/41 исплату хранарине за август 2015. у
износу од :
719.007,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун

Петак, 20. мај 2016.

фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------439
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1216 /2015-II
Дана:  11. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Борац“ Јарковци бр. 40-27/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 ФК „Борац“ Јарковци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1411 хранарина за месец септембар 2015.у
износу од:
40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 383

Службени лист општина Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1219/2015-II
Дана:   18. септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Општинског фудбалског савеза Инђија бр. 4024/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 4.217,82 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1113 трошкови фиксног телефона за август у
износу од:
4.217,82
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------441
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1224 /2015-II
Дана:   18. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и
108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.

Петак, 20. мај 2016.

Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета 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. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 2.152,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
41/1215 трошкове спортских реквизита у износу
2.152,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                     Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------442
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1225/2015-II
Дана: 25.септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
од:

•

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
,108/13,142/14 и 68/15-др.закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4021/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Број 7, страна број 384

Службени лист општина Инђија

буџета 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 45.351,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/693 судијске трошкове у износу од:
34.920,00
•
41/694 трошкове пореза у износу од:
10.431,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------443
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1226/2015-II
Дана:  18.септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II
(Службени лист општине Инђија “ 1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 32.117,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :

од:
од:

•
•

Петак, 20. мај 2016.

41/66 трошкови регистрације играча у износу
7.000,00
41/698 трошкови осигурања спортиста у износу
25.117,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------444
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1227/2015-II
Дана:  18.септембар  2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 2.260,05 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
• 41/1283 трошкови фиксног телефона за август у
износу од:
887,75
• 41/1285 трошкови електричне енергије за август у
износу од:
1.372,30
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Број 7, страна број 385

Службени лист општина Инђија

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------445
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1229/2015-II
Дана:   07. октобар 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 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета 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. 4035/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 31.050,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/14 исплату трошкова спортске хале за август
у износу од:
31.050,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

446
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1231 /2015-II
Дана:   18. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета 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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.945,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1214
7.945,00

путне

трошкове

у

износу

од:

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------447
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1232 /2015-II
Дана: 25.септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 68/15- др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.

Број 7, страна број 386

Службени лист општина Инђија

Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Анекса уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма
пословања РК „Хајдук“ Бешка бр. 40-95-1/2015-II од
дана 14. септембра ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 49.000,00 дин. РК„Хајдук“ Бешка
на основу Анекса о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
-41/1341 исплату хранарине за септембар 2015:
37.000,00
-41/1344 исплата котизације за такмичење
10.000,00
- 41/1343 исплата чланарине
2.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
РК „Хајдук“ Бешка број 330-52001010-25.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------448
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1233/2015-II
Дана:   18.  септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,

Петак, 20. мај 2016.

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.844,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
5.844,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------449
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1234/2015-II
Дана:   18.  септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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

Број 7, страна број 387

Службени лист општина Инђија

средства у износу од 11.039,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
11.039,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------450
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1237 /2015-II
Дана:  18. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13,142/14 и
68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Полет“ Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 15.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1141 исплату трошкова хранарине за август
у износу од:
15.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------451
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1242/2015-II
Дана:   18 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 40-54/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 18.000,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
носу:

41/1351 трошкови хранарине за септембар у из
18.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број 3402203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 388
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452
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1247/2015-II
Дана: 18 . септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета 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 50.100,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/32 исплату трошкова регистрације клуба и
играча у износу од:
50.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------453
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1248/2015-II
Дана: 23 . октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,

Петак, 20. мај 2016.

101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13,142/14 и 68/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. , Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.
лист општине Инђија“бр 14/14),Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за реализацију
Кошаркашки клуб „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 ребалансу
буџета 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 32.500,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/36 исплату спортске хале за август у износу
32.500,00

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 финансијe.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------454
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1249 /2015-II
Дана:   22. септембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,

Број 7, страна број 389

Службени лист општина Инђија

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.500,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1225 трошкови превоза у износу од:
5.500,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

455
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1252/2015-II
Дана:   21 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Куглашки клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност

Петак, 20. мај 2016.

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 16.349,87 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1376 трошкови закупа куглане за августу
износу од:
8.749,87
•
41/1375 путни трошкови у износу од:
7.600,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------456
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1253 /2015-II
Дана:  25. Септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
Републике
Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13
,63/13-исправка,108/13,142/14 и 68/15-др.закон) и чл. 55.
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Анекса
уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма Фудбалског клуба „Железничар“ из Инђије
број 40-87-1/2015-II од дана 17. септембра 2015. године ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребаланса
буџета 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 18.000,00 дин. ФК“Железничар“
из Инђије на основу Анекса уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма:
•
41/1251 трошкови хранарине за у износу од :
18.000,00

Број 7, страна број 390
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Железничар“ Инђија број: 355-1001273-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије..
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------457
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1256/2015-II
Дана:  07. октобар 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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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 ребалансу
буџета 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 20.150,00 дин. Одбојкашком клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/56 трошкови хале за август 2015 :                                                         
20.150,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

458
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1266/2015-II
Дана:   24. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/114 и 68/15- др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 36.709,19 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/45 исплату трошкова електричне енергије у
износу од:
24.296,27
•
41/44 исплату трошкова фиксног телефона:
12.412,92
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------459
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1267/2015-II
Дана:   25.  септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

Број 7, страна број 391

Службени лист општина Инђија

Петак, 20. мај 2016.

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13,142/14 и 68/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија
бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

буџета 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 7.100,00 дин. Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

РЕШЕЊЕ

•
41/39 исплату административних трошкова за
август у износу од:
7.100,00

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.844,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
5.844,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------460
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1268/2015-II
Дана:25.август 2015 године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и 142/14) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------461
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1273/2015-II
Дана:  30.септембар  2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и
142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.000,00 „Савезу за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :

Број 7, страна број 392

:

Службени лист општина Инђија

• 41/1281 трошкови хранарине за август износу од
7.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------462
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1276 /2015-II
Дана:   25. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Слога“ Марадик бр. 40-30/2015-II
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 12.000,00 дин. ФК „Слога“ Марадик
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1161 трошкови хранарине за септембар 2015.
у износу од:
12.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

463
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1277 /2015-II
Дана:  25. септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Борац“ Јарковци бр. 40-27/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 32.000,00 дин ФК „Борац“ Јарковци
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1411
хранарина
2015.у износу од:
32.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Борац“ Јарковци број 355-1041630-93.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић, с.р.
-----------------464
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1282 /2015-II
Дана:   25.септембар   2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 68/15- др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени

Број 7, страна број 393

Службени лист општина Инђија

лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 6/15)и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 4035/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 85.714,27 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/11 исплату трошкова по уговору о бављењу
спортом:
66.000,00
•
41/13
порезе
и
доприносе
:
19.714,27
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------465
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1283 /2015-II
Дана:  25. Септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
,108/13, 142/14 и 68/15-др.закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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) ,

Петак, 20. мај 2016.

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 72.000,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1611 трошкови хранарине у износу од:
72.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------466
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1285/2015-II
Дана:   02. октобар 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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета 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-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 200.000,00 дин. Рукометном клубу
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„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/12 исплату трошкова хранарине за август у
износу од:
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------467
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1287/2015-II
Дана:  25 . септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
,108/13 и 142/14) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Фрушкогорац“ Крчедин бр. 4061/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 21.000,00 дин. ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
- 41/1381 исплата трошкова хранарине у износу
од:
21.000,00

2.
3.

Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.

4.

Петак, 20. мај 2016.

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-  1288/2015-II
Дана:   25. август 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/114 и 68/15- др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.659,91 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за
•
41/44 исплату трошкова фиксног телефона:
11.659,91
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. 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: 40-1290/2015-II
Дана: 30.септембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,142/14 и 68/15др.закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4021/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 209.076,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
• 41/63 стипендије малолетним спортистима у
износу од:
49.000,00
• 41/61 уговоре о бављењу спортом у износу од:
111.000,00
• 41/62
исплата хранарине у износу од:
36.000,00
• 41/694 трошкове пореза у износу од:
13.076,00
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. 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-  1293 /2015-II
Дана:  02. Октобар 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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског клуба
„Дунав“ Нови Сланкамен бр. 40-29/2015-II (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

Петак, 20. мај 2016.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 36.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Дунав“ Нови Сланкамен на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1151 трошкви хранарине за септембар 2015
у износу од :
36.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број 3551012491-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------471
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1296 /2015-II
Дана:  02. октобар 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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Полет“
Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине
Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 15.000,00 дин. ФК
„Полет“ Нови Карловци на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/1141 исплату трошкова хранарине за август
у износу од:
15.000,00
2.
Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3.
О реализацији овог решења стараће се
Одељење за привреду и финансије.
4.
Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1298 /2015-II
Дана:   02. октобар  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 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 9.100,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1221 трошкови хранарине у износу од:
9.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------473
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1299/2015-II
Дана:   02.  октобар 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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.039,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
11.039,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење

Петак, 20. мај 2016.

за привреду и финансије.
4. 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- 1300 /2015-II
Дана:  02. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка,108/13,142/14 и 68/15-др.
закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Анекса уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
Фудбалског клуба „Железничар“ из Инђије број 40-87-1/2015II од дана 17. септембра 2015. године,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребаланса
буџета 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 18.000,00 дин. ФК“Железничар“
из Инђије на основу Анекса уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма:
•
41/1251 трошкови хранарине за у износу од :
18.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Железничар“ Инђија број: 355-1001273-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије..
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1301/2015-II
Дана:  08.октобар  2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

Број 7, страна број 397

Службени лист општина Инђија

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 4.000,00 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
- 41/1284
4.000,00

трошкови

превоза

у

износу

од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------476
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1302/2015-II
Дана: 02.октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
,108/13,142/14 и 68/15-др.закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 6/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 4021/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1305/2015-II
Дана:  14 . октобар  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
108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Хајдук“ Бешка бр. 4025/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 107.422,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
41/1121 трошкови хранарине у износу од :
53.000,00
41/1124 трошкови котизације у износу од:
30.000,00
41/1125 трошкови електричне енергије у износу
од:
24.422,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић, с.р.
------------------

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 49.480,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
- 41/693
38.100,00
- 41/694
11.380,00

судијске
трошкове

трошкове

у

износу

од:

пореза

у

износу

од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1308/2015-II
Дана:02 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,142/14
и 68/15-др.закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Кошаркашки клуб „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 ребалансу

Број 7, страна број 398

Службени лист општина Инђија

буџета 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 63.856,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
:

•

41/31 исплату трошкова хранарине у износу од
63.856,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------479
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1311/2015-II
Дана:  07. октобар 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 108/13,142/14 и
68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 100.000,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•

41/54 трошкови лиценци за август 2015 :

Петак, 20. мај 2016.

100.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------480
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1313/2015-II
Дана:   09 . октобар 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 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Атлетског клуба „Инђија“ Инђија бр. 4032/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 8.560,00 дин. Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1176 трошкови путовања у износу од :
8.560,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 399

Службени лист општина Инђија

481
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1314/2015-II
Дана:   09.октобар  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
108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 14.200,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
41/1212 трошкове котизације у износу од:
14.200,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------482
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1315/2015-II
Дана:   09.октобар  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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст

Петак, 20. мај 2016.

( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.200,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1212 трошкове котизације у износу од:
7.200,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------483
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1320 /2015-II
Дана:   09. октобар 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 108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст
( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл.
8. Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуб
„Безбедност“ Инђија бр. 40-50/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,
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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 7.600,00 дин. Џудо
клубу „Безбедност“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1312
7.600,00

трошкове превоза у износу од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Џудо клуба „Безбедност“ Инђија број 105-86121-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------484
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1321/2015-II
Дана:  09. октобар 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 108/13,142/14 и
68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 170.170,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/52 трошкови хранарине за октобар 2015 :
99.330,00
41/51 трошкови по основу уг.о баављењу спорт

Петак, 20. мај 2016.

ом:

63.000,00
41/58
трошкови пореза у износу:
7.840,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
485
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1324 /2015-II
Дана:  09. октобар 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 108/13,142/14 и
68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Полет“ Нови Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 27.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1141 исплату
септембар у износу од:

трошкова хранарине
27.000,00

за

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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486
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1330 /2015-II
Дана:  09. Октобар 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 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 212.643,71 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
41/21 трошкови зарада за септембар у износу
212.643,71
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
од:

•
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1331 /2015-II
Дана:  09. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 68/15-др.закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.

Петак, 20. мај 2016.

Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 45.000,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
41/1611 трошкови хранарине за октобар у
износу од:
45.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------488
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1333/2015-II
Дана: 23 . октобар 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
108/13,142/14 и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. , Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14) Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу

Број 7, страна број 402

Службени лист општина Инђија

буџета 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 36.450,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/36 исплату спортске хале за септембар у
износу од:
36.450,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------489
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1334 /2015-II
Дана:   14. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Уговора о додели средстава за реализовање посебног
програма ФК „Слога“ из Марадика бр. 40-1239/2015-II од
14.09.2015.године,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм
14- Развој спорта и омладине, Програмска активност
0003 – одржавање спортске инфраструктуре ,
Економска класификација 481, позиција 43/1 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти-инвестиције, одобравају се средства у износу
од 269.426,08 дин. ФК „Слога“ из Марадика на основу
Уговора о додели средстава за реализовање посебног
програма за :
•
43/1 трошкови текућег одржавања просторија
у износу од:
269.426,08

Петак, 20. мај 2016.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------490
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1335 /2015-II
Дана:   13. октобар  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 108/13,142/14
и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 18.100,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
- 41/1224 трошкови котизације у износу од:
18.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                                                                                Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 403
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1336/2015-II
Дана:  09 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 68/15др.закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и Одлуке о ребалансу буџета општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 6.000,00 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1381 исплата трошкова хранарине за октобар
у износу од:
6.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------492
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1337/2015-II
Дана:   16 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.

Петак, 20. мај 2016.

9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Куглашки клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 14.700,00 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1375 путни трошкови у износу од:
14.700,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                 Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------493
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1341/2015-II
Дана:   16.  октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу

Број 7, страна број 404

Службени лист општина Инђија

буџета 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 5.844,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
5.844,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------494
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1350/2015-II
Дана:  21.октобар  2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 3.429,22 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :

Петак, 20. мај 2016.

- 41/1283 трошкови фиксног телефона за септембар у
износу од:
913,06
- 41/1285 трошкови електричне енергије за септембар
у износу од:
2.516,16
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------495
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1351/2015-II
Дана:   16. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Општинског
фудбалског савеза Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 2.400,00 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1115 трошкови канцеларијског материјала у
износу од:
2.400,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 355-1027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Број 7, страна број 405

Службени лист општина Инђија

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------496
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1352/2015-II
Дана:   16. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Општинског
фудбалског савеза Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 3.591,95 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1113 трошкови фиксног телефона за
септембар у износу од:
3.591,95
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

497
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1353/2015-II
Дана: 23.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о буџету
општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр.
40-21/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 300.963,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
-41/63 стипендије малолетним спортистима у износу
38.000,00
-41/61 уговоре о бављењу спортом у износу од:
191.000,00
-41/62
исплата хранарине у износу од:
50.000,00
-41/694
трошкове
пореза
у
износу
од:
21.963,00
од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 406

Службени лист општина Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1356 /2015-II
Дана: 23. Октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 ,142/14, и 68/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист
општине Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за реализацију
Бициклистичком клубу „МТБ дружина“ Инђија бр. 4046/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 54.000,00 дин. Бициклистичком клубу „МТБ
дружина“Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1261
износу од:

трошкови хранарине за октобар
54.000,00

у

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Бициклистичког клуба „МТБ дружина“ Инђија број
340-11007273-15.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------499
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1359/2015-II
Дана:   23 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

Петак, 20. мај 2016.

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК
„Младост“ Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 65.250,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1354
трошкови коришћења спортске
хале(септембар) у износу:
65.250,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
      Петар Филиповић, с.р.
-----------------500
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1361 /2015-II
Дана:  16. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Полет“ Нови
Карловци бр. 40-28/2015-III (Службени лист општине

Број 7, страна број 407

Службени лист општина Инђија

Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

Петак, 20. мај 2016.

РЕШЕЊЕ

– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 175.029,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 16.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :

•
41/31 исплату трошкова хранарине за септембар
у износу од:
175.029,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.

41/1141 исплату трошкова хранарине за
септембар(други део) у износу од: 16.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.

502
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1364/2015-II
Дана:   16. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА

-----------------501
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1362/2015-II
Дана: 06 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета 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

На основу чл.27а став 2. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13
,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист
општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију КДТДС „Камен“ Инђија бр. 40-47/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 65.000,00 дин. Клубу дизача тегова
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
•
41/1271
хранарина за месец октобар 2015.
године :
65.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КДТДС „Камен“ Инђија број 355-1036978-81.

Број 7, страна број 408
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                      Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------503
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1374/2015-II
Дана:   16.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке
о буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.250,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/69 трошкови котизације у износу од :
11.250,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

504
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1381 /2015-II
Дана:  16. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Анекса уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма Фудбалског клуба
„Железничар“ из Инђије број 40-87-1/2015-II од дана 17.
септембра 2015. године ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребаланса
буџета 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 14.000,00 дин. ФК“Железничар“
из Инђије на основу Анекса уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма:
41/1251 трошкови хранарине за септембар у
износу од :
14.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Железничар“ Инђија број: 355-1001273-11
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије..
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------505
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1383 /2015-II
Дана:   16. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,

Број 7, страна број 409
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Петак, 20. мај 2016.

142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута
Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине
Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

буџета 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 11.690,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

РЕШЕЊЕ

•
41/1228 трошкови осигурања у износу од:
11.690,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------507
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1389 /2015-II
Дана:   23. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 6.100,00 дин.
Карате клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1224 трошкови котизације у износу од:
6.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------506
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1388/2015-II
Дана:   23. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Љуково“ Љуково бр. 4026/2015-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 25.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за
•
41/1133 плаћање трошкова утрошеног гаса у
износу од:
25.000,00

Број 7, страна број 410
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------508
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1390/2015-II
Дана:   23. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Стонотениском
клубу „Инђија“ Инђија бр. 40-40/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 16.000,00 дин. Стонотениском
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1513 трошкови котизације у износу од:
16.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стонотениском клубу „Инђија” Инђија број 205-87366-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.

509
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1391/2015-II
Дана:23 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета 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 7.100,00 дин. Кошаркашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/39 исплату административних трошкова у
износу од:
7.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------510
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1394 /2015-II
Дана:   22. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“

Број 7, страна број 411

Службени лист општина Инђија

54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Планинарском клубу
„Железничар“ Инђија бр. 40-51/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 15.000,00 дин. Планинарском
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/1321 за исплату хранарине за мај 2015.
године :
15.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број 3551018348-02.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------511
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1397/2015-II
Дана:   16 . октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ЖОК „Младост“
Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист општине

Петак, 20. мај 2016.

Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 35.200,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
41/1351 трошкови хранарине за октобар у изно
35.200,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------512
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1403/2015-II
Дана:   23.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
су:

•

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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

Број 7, страна број 412

Службени лист општина Инђија

481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 682,98 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1213 трошкове фиксног телефона за септембар
у износу од:
682,98
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------513
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1408/2015-II
Дана:   23 . октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Атлетског клуба „Инђија“ Инђија
бр. 40-32/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 19.480,51 дин. Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1172 тренерска надокнада у износу од :
15.000,00
•
41/1177 порези и доприноси у износу од:
4.480,51
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05

Петак, 20. мај 2016.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------514
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1418/2015-II
Дана:   23.  октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 5.844,00 дин. Фудбалском клубу „Инђија“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
5.844,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 413

Службени лист општина Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1419/2015-II
Дана:   23.  октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија
бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.039,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
11.039,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------516
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1420/2015-II
Дана:23 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.

Петак, 20. мај 2016.

9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета 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 26.820,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
- 41/38 исплату трошкова осигурања у износу од
26.820,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------517
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1424/2015-II
Дана:   23. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
:

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Број 7, страна број 414

Службени лист општина Инђија

буџета 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 9.100,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/1224 трошкови котизације у износу од:
9.100,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------518
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1425/2015-II
Дана:   23. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 6.100,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/1225
6.100,00

путни трошкови у износу од:

Петак, 20. мај 2016.

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------519
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1427 /2015-II
Дана:   22. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Планинарском
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-51/2015-II (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 15.000,00 дин. Планинарском
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/1321 за исплату хранарине за април 2015.
године :
15.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број 3551018348-02.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 415

Службени лист општина Инђија

Петак, 20. мај 2016.

520
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1429/2015-II
Дана:   23. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА

521
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1432/2015-II
Дана:   23. октобар  2015. год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Шаховском клубу
„Хајдук 1973“ Бешка бр. 40-55/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Општинског фудбалског
савеза Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 42.000,00 дин. Шаховском клубу
„Хајдук 1973“ Бешка на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 12.900,00 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

•
41/1363 исплату путних трошкова у износу од:
8.000,00
•
41/1361 исплату трошкова хранарине за октобар
у износу од:
34.000,00

:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Шаховском клубу „Хајдук 1973“ Бешка број 310-209211-73
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Председник општине Инђија донео је

•

41/1112 административни трошкови у износу од
12.900,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 355-1027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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522
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1433/2015-II
Дана: 23.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 50.779,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
-41/693 судијски трошкови у износу од:
39.100,00
-41/694
порези и доприноси
износу од:
11.679,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------523
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1434/2015-II
Дана:   23.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА

Петак, 20. мај 2016.

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.600,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1214 путне трошкове у износу од:
5.600,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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524
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1438 /2015-II
Дана:   23 . октобар 2015. год.
ИНЂИЈА

о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр.
40-28/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 ,142/14, и 68/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист
општине Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за реализацију
ШК „Слога“ Инђија бр. 40-36/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 10.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 13.850,00 дин. ШК „Слога“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1391 исплата хранарине за септембар у
износу од:
13.850,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ШК „Слога“ Инђија број 355-1032398-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------525
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1440 /2015-II
Дана:  06. новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке

РЕШЕЊЕ

од:

•

41/1142 исплату трошкова котизације у износу
10.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------526
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1442/2015-II
Дана:   30. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Рукометни клуб
„Инђија“ Инђија бр. 40-35/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
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Председник општине Инђија донео је

Петак, 20. мај 2016.

0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима ,
РЕШЕЊЕ
Економска класификација 481, позиција 41
– Дотације невладиним организацијама –
1. Из средстава утврђених Одлуком о спортске организације и спортисти, одобравају
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. се средства у износу од 200.000,00 дин.
год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге Рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој Уговора о додели средстава за реализовање
спорта и омладине, Програмска активност годишњег програма за :
0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима ,
• 41/12 исплату трошкова хранарине за
Економска класификација 481, позиција 41 септембар у износу од:
200.000,00
– Дотације невладиним организацијама –
2. Уплата средстава извршиће се на текући
спортске организације и спортисти, одобравају рачун Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број
се средства у износу од 53.850,00 дин. 330-52001060-69.
Рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу
3. О реализацији овог решења стараће се
Уговора о додели средстава за реализовање Одељење за привреду и финансије.
годишњег програма за :
4. Ово решење објавити у „ Службеном
листу општине Инђија “.
• 41/15 исплату трошкова осигурања у
Председник
износу од:
53.850,00
       Петар Филиповић, с.р.
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. Ово решење објавити у „ Службеном
листу општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------527
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1443/2015-II
Дана:   02. новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
Републике
Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13
,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине
Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-35/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1444/2015-II
Дана:   30. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
Републике
Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13
,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине
Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-35/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
ребалансу буџета 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 85.714,27 дин.
Рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :

- 41/11 исплату уговора о бављењу
спортом за октобар у износу од:
66.000,00
- 41/13 исплату трошкова пореза у износу
од:
19.714,27
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.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном
листу општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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529
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1445/2015-II
Дана:  30.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 4.000,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1212 покриће трошкова котизације у износу
4.000,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------530
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1447/2015-II
Дана:   06 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10

Петак, 20. мај 2016.

,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Атлетског клуба
„Инђија“ Инђија бр. 40-32/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 19.480,51 дин. Атлетском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1172 тренерска надокнада у износу од :
15.000,00
•
41/1177 порези и доприноси у износу од:
4.480,51
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------531
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1452 /2015-II
Дана:   30 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за школски
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спорт ИН“ Инђија бр. 40-22/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5444,80 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/83
4.250,00
•
41/84
1.194,80

судијски трошкови
трошкови

пореза

у износу од:
у

износу

од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------532
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1454/2015-II
Дана:  30 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Хајдук“ Бешка бр. 4025/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14
(1301)- Развој спорта и омладине, Програмска активност

Петак, 20. мај 2016.

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 33.089,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1122 трошкови регистрације у износу од :
27.500,00
•
41/1125 трошкови електричне енергије у износу
од:
5.589,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић, с.р.
-----------------533
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1458/2015-II
Дана:   30.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке
о буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “
бр. 06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 4.000,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/69 трошкови котизације у износу од :
4.000,00
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------534
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1459/2015-II
Дана: 19.новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 119.668,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
-41/63 стипендије малолетним спортистима у износу
од:
6.000,00
-41/61 уговоре о бављењу спортом у износу од:
73.000,00
-41/62
исплата хранарине у износу од:
36.000,00
-41/694
трошкове
пореза
у
износу
од:
4.668,00
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.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------535
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1462/2015-II
Дана: 30 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„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 ребалансу
буџета 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 63.856,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/31 исплату трошкова хранарине за октобар у
износу од:
63.856,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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536
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1468 /2015-II
Дана:   30. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Слога“ Марадик бр. 4030/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.868,94 дин. ФК „Слога“ Марадик
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
41/1163 трошкови електричне енергије у износу
7.868,94
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Слога“ Марадик број 355-1027859-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------537
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1469/2015-II
Дана:   30 . октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
од:

•

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија

Петак, 20. мај 2016.

–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Куглашки клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 24.166,72 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1376 трошкови закупа куглане у износу од:
24.166,72
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------538
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1470/2015-II
Дана:  30.октобар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу

Број 7, страна број 424
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буџета 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 6.000,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1214 покриће трошкова превоза у износу од:
6.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------539
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1471/2015-II
Дана:  06.  новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 11.039,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
11.039,00

Петак, 20. мај 2016.

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------540
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1476 /2015-II
Дана:  30. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 45.000,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1611
износу од:

трошкови хранарине за октобар
45.000,00

у

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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541
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1477 /2015-II
Дана:  30. октобар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 249.936,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
42
249.936,00

трошкови

превоза

у

износу

од:

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                     Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------542
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1493/2015-II
Дана:   09 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13

Петак, 20. мај 2016.

,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК
„Младост“ Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 38.650,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1354
трошкови коришћења спортске
хале(октобар) у износу:
38.650,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------543
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1494/2015-II
Дана:   06 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ЖОК „Младост“
Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,

Број 7, страна број 426

Службени лист општина Инђија

Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 31.400,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
осу:

41/1351 трошкови хранарине за новембар у изн
31.400,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић, с.р.
-----------------544
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1501/2015-II
Дана:  06.  новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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,

Петак, 20. мај 2016.

удружењима и савезима , Економска класификација
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 5.844,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
5.844,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић, с.р.
-----------------545
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1502/2015-II
Дана:  06.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 3.600,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1212 покриће трошкова котизације у износу
3.600,00

2.

Уплата средстава извршиће се на текући рачун

Број 7, страна број 427

Службени лист општина Инђија

Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 3551028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1505 /2015-II
Дана:  20 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за школски
спорт ИН“ Инђија бр. 40-22/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 17.216,02 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/83
судијски трошкови у износу од:
12.700,00
•
41/84
трошкови пореза у износу од:
4.516,02
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Петак, 20. мај 2016.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1508 /2015-II
Дана:   06. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.600,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1221 трошкови хранарине у износу од:
7.600,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

Број 7, страна број 428

Службени лист општина Инђија
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1509 /2015-II
Дана:   06. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.500,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1221 трошкови хранарине у износу од:
7.500,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------549
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1513/2015-II
Дана:  13.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о

Петак, 20. мај 2016.

буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 692,37 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1213 покриће трошкова фиксног телефона у
износу од:
692,37
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------550
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1514/2015-II
Дана:   13. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Општинског фудбалског
савеза Инђија бр. 40-24/2015-II (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
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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 3.574,41 дин. Општинског
фудбалског савеза Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1113 трошкови фиксног телефона за октобар
у износу од:
3.574,41
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------551
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1515/2015-II
Дана:  13.  новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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

Петак, 20. мај 2016.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------552
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1529/2015-II
Дана:  10. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13 ,142/14, и 68/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о буџету општине Инђија(„Сл.лист
општине Инђија“бр 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 06/15) 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

РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 212.911,03 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.039,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :

•
41/21 трошкови зарада за октобар у износу од:
212.911,03
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------

•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
11.039,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
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553
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1530/2015-II
Дана: 13 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА

општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Кошаркашки клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 15.100,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :

РЕШЕЊЕ

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
Петар Филиповић, с.р.
-----------------555
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1536/2015-II
Дана:  13. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА

1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 20.050,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/37 исплату трошкова казни у износу од:
20.050,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------554
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1531/2015-II
Дана:   13. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета

РЕШЕЊЕ

•
41/1221 трошкови хранарине
15.100,00

у износу од:

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о буџету
општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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 ребалансу
буџета 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
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– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 145.800,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/24 трошкови лекарских прегледа у износу од
:
145.800,00
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. 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-  1538/2015-II
Дана:  13 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 17.461,67 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
од:
од:

•
•

41/1383 исплата трошкова котизације у износу
10.000,00
41/1384 исплата трошкова ел.енергије у износу
7.461,67

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење

Петак, 20. мај 2016.

за привреду и финансије.
4. 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- 1541/2015-II
Дана:  20.новембар  2015.године
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 2.425,77 „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•41/1283 трошкови фиксног телефона за октобар у
износу од:
611,45
•41/1285 трошкови електричне енергије за септембар
у износу од:
1.814,32
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1542/2015-II
Дана: 19.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.750,00 дин. ЖРК „Железничар“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
-41/69 трошкови котизације у износу од:
7.750,00
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. 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: 40-1543/2015-II
Дана: 19.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о буџету

Петак, 20. мај 2016.

општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр.
40-21/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 11.298,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
-41/693 судијски трошкови у износу од:
8.700,00
-41/694
порези и доприноси
износу од:
2.598,00
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. 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- 1544/2015-II
Дана:   19. Новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.лист општине
Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија
за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију Стонотениском клубу
„Инђија“ Инђија бр. 40-40/2015-III (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета општине Инђија за 2015. год. , Раздео II,
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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 9.000,00 дин.
Стонотениском клубу „Инђија“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1511 трошкови хранарине у износу од:
9.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стонотениском клубу „Инђија” Инђија број 205-87366-84.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1548/2015-II
Дана:  20. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.000,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1225
5.000,00

путни трошкови у износу од:

Петак, 20. мај 2016.

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. 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- 1552 /2015-II
Дана:   20. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуб
„Безбедност“ Инђија бр. 40-50/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.600,00 дин. Џудо
клубу „Безбедност“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
41/1312
трошкове превоза у износу од:
7.600,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Џудо клуба „Безбедност“ Инђија број 105-86121-74.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-1553/2015-II
Дана: 19.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о
буџету општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр
14/14), Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
06/15) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 50.130,00 дин.
ЖРК „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
-41/693 судијски трошкови у износу од:
38.600,00
-41/694
порези и доприноси
износу од:
11.530,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------564
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1557/2015-II
Дана:   20. новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о

Петак, 20. мај 2016.

буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 7.500,00 дин. Карате
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1224 трошкови котизације у износу од:
7.500,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------565
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1564/2015-II
Дана:  20.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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

Број 7, страна број 435

Службени лист општина Инђија

481, позиција 41 – Дотације невладиним
организацијама – спортске организације и спортисти,
одобравају се средства у износу од 6.400,00 дин.
Стрељачком клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
:

•

41/1214 покриће трошкова превоза у износу од
6.400,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------566
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1565 /2015-II
Дана:  20. Новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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 ребалансу
буџета 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 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 278.130,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
42
278.130,00

трошкови

превоза

у

износу

од:

2.
Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза Спортова Општине Инђија број 205-60615-21.
3.
О реализацији овог решења стараће се

Петак, 20. мај 2016.

Одељење за привреду и финансије.
4.
Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------567
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1566/2015-II
Дана:  27.  новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) 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 ребалансу
буџета 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 3.700,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/42 исплату стипендије за Србијанац
Милана у износу од :
3.700,00
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.
Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------568
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1569/2015-II
Дана:  27.  новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском

Број 7, страна број 436

Службени лист општина Инђија

систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
,108/13, 142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1.
тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине
Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.844,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/46 исплату судијских трошкова у износу од :
5.844,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                            Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------569
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1570/2015-II
Дана:  27.  новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“
Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине

Петак, 20. мај 2016.

Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 19.277,47 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/44 исплату трошкова фиксног телефона у
износу од :
19.277,47
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------570
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1571 /2015-II
Дана:  20. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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 ребалансу
буџета 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
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– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 67.000,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1611 трошкови хранарине за новембар у
износу од:
67.000,00
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------571
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1574 /2015-II
Дана:  23 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за школски
спорт ИН“ Инђија бр. 40-22/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 17.216,02 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/82
износу од:

трошкови коришћења спортске хале у
22.600,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.

Петак, 20. мај 2016.

4. 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-  1579 /2015-II
Дана:  27. новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ФК „Полет“ Нови Карловци бр.
40-28/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 27.000,00 дин. ФК „Полет“ Нови
Карловци на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1141 исплату трошкова хранарине у износу
27.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Полет“ Нови Карловци број 355-1038214-59.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 1580/2015-II
Дана:  30.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14 и 38/15др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету општине Инђија(сл.
лист општине Инђија 14/14), Одлуке о ребалансу буџета
општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 5.900,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1214 покриће трошкова превоза у износу од:
5.900,00
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. 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- 1581/2015-II
Дана:  27.новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)

Петак, 20. мај 2016.

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
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 2.080,00 дин. Стрељачком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/1212 покриће трошкова котизације у износу
2.080,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------575
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1584/2015-II
Дана:   27 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13
,142/14, и 68/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) чл. 8. ,Одлуке о буџету
општине Инђија(„Сл.лист општине Инђија“бр 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 4054/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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
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се средства у износу од 72.000,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1354
трошкови коришћења спортске
хале(новембар) у износу:
72.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------576
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1585/2015-II
Дана:   27. новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-41/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 10.600,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1224 трошкови котизације у износу од:
10.600,00
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.

Петак, 20. мај 2016.

4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------577
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1587/2015-II
Дана:   27 . новембар  2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Куглашки клуб
„Железничар“ Инђија бр. 40-56/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 25.240,17 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1376 трошкови закупа куглане у износу од:
24.166,67
•
41/1372 административни трошкови у износу
од:
1.073,50
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1588/2015-II
Дана:   27. Новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка 12.
Статута Општине Инђија –пречишћен текст ( „Службени
лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о буџету
општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14), Одлуке
о ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија
бр. 40-35/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15),
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о ребалансу
буџета 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 85.714,27 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/11 исплату уговора о бављењу спортом за
новембар у износу од:
66.000,00
•
41/13 исплату трошкова пореза у износу од:
19.714,27
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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
-----------------579
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  1597 /2015-II
Дана:  27. новембар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

Петак, 20. мај 2016.

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13,
142/14 и 38/15-др. закон) и чл. 55. став 1. тачка
12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) ,Одлуке о
буџету општине Инђија(сл.лист општине Инђија 14/14),
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 06/15)
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 ребалансу
буџета 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 24.650,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
од:

•

41/23 трошкови спортских признања у износу
24.650,00

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. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
------------------
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