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На основу члана 17.  Закона о  јавном информисању 

и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14), члана 4. 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. 
гласник РС“, број 126/14), члана 58. став 1. тачка 2 
Статута општине Инђија-пречишћени текст („Службени 
гласник општине Инђија“, бр. 09/13) и члана 8. Одлуке 
о буџету општине Инђија за 2015. годину („Службени 
лист општине Инђија“ број 14/14 и 06/15),  

Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 09. новембра 2015. године, донело је:

О	Д	Л	У	К	У
о	расписивању	Другог	јавног	позива	за	учешће	
на	Конкурсу	за		суфинансирање	проjеката	за	
остваривање	јавног	интереса	у	области	јавног	
информисања	на	територији	општине	Инђија	

у	2015.	години

Члан	1.
Одлуком о буџету општине Инђија за 2015. годину 

(„Службени лист општине Инђија“ број 14/2014 и 
06/2015), раздео II – Општинска управа, програм 15 
- Локална самоуправа, програмска активност 0602-
0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, позиција 26, економска класификација 423 – 
Услуге по уговору, предвиђена су средства у укупном 
износу од 45.000.000,00 динара.

Члан	2.
За пројекте производње медијских садржаја у 

2015. години, овом Одлуком се опредељује износ од  
7.367.800,00 динара.

Члан	3.
За расподелу средстава из члана 2. ове Одлуке 

расписује се Други јавни позив за учешће на Конкурсу 
за  суфинансирање проjеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
општине Инђија у 2015. години.

Други јавни позив за учешће на Конкурсу за 
суфинансирање проjеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији 
општине Инђија у 2015. години (у даљем тексту: 
Конкурс) биће објављен на званичном сајту општине 
Инђија и у листу „Сремске новине“. 

Члан	4.
За спровођење Јавног позива за учешће на Конкурсу 

из члана 3. ове Одлуке образоваће се Комисија за оцену 
пројеката и доделу средстава по Јавном позиву, коју 
именује Председник општине.

На предлог Комисије из претходног става, Одлуку 
о расподели средстава из члана 2. ове Одлуке доноси 
Председник општине.

Члан	5.
Јавни позив за учешће на Конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног 

интереса;
2. износ средстава која су опредељена;
3. који субјекти имају право учешћа;
4. критеријуме за оцену пројеката;
5. рокове;
6. информацију о документацији која се прилаже;
7. позив медијским удружењима и стручњацима 

за пријављивање кандидата за чланове комисија.

Члан	6.
Конкурсни поступак, прикупљање, проверу и припрему 

документације за комисију обавља Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе општине Инђија.

Одељење одређује лице које ће обављати послове 
секретара Комисије.

Секретар Комисије није члан Комисије.

Члан	7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у  „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:401-277/2015-III	 	 									ПРЕДСЕДНИК																	
Дана	09.новембра	2015.	године.																																																																																																							
И	н	ђ	и	ј	а		 	 												Петар	Филиповић	с.р.								
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ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

905
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		539	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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  15.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/693 судијске трошкове у износу од:                                                            
15.000,00

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.

906
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		540/2015-II
Дана:			05	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 5.135,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/698 трошкови осигурања спортиста у износу 
од:                                       5.135,00

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.

907
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	610	/2015-II
Дана:			08.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
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810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 14.584,00 дин.  „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/83   трошкове суђења у износу од:                                                                    
10.750,00

• 41/84   трошкове пореза у износу од :                                                    
3.834,00        
  

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.

908
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		612	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

• 41/693 судијске трошкове у износу од:                                                            

11.600,00
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.

909
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	614	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 5.667,00 дин.  Џудо клубу „Безбедност“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1312  трошкове превоза у износу од:                                                     
5.667,00

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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910
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		615/2015-II
Дана:			08.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 21.100,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошковe котизације у износу од:                                           
21.100,00

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.

911
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		616	/2015-II
Дана:			08.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 

2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 19.300,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкови котизације у износу од:                                                    
19.300,00

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.

912
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		617	/2015-II
Дана:			08.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 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 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.

913
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		619	/2015-II
Дана:			05		.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 376.801,95 дин.  Фудбалском клубу „Инђија“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/43  трошкови зарада у клубу за месец април:                                      
376.801,95

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.

914
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		620	/2015-II
Дана:			05.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 119.970,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/41  исплату хранарине тренерима за фебруар 
2015. у износу од:              119.970,00           

 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.
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915
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		621	/2015-II
Дана:			15.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 :

• 41/42  исплату стипендија за април 2015. 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.

916
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		622	/2015-II
Дана:			05.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 784.352,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/41  исплату хранарине за април 2015. у 
износу од:                                     784.352,00           

 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.

917
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		623	/2015-II
Дана:			29	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 
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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.  
ЖРК „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/693 судијске трошкове у износу од:                                                            
15.000,00

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.

918
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		624/2015-II
Дана:			05	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 54.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/62 трошкови хранарине  у износу од:                                                        
54.000,00

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.

919
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		626/2015-II
Дана:			08	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 
„Хајдук“  Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
од  165.000,00 дин.  Фудбалском клубу „Хајдук“  Бешка 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1121   хранарина за месец мај  2015.године у 
износу од :                      135.000,00
• 41/1124   трошкови котизације у износу од:                                                   
30.000,00

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.
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920
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		628/2015-II
Дана:			08	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 6.299,00  дин.  ЖРК „Железничар“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/694 трошкови разлике  пореза у износу од:                                                 
6.299,00

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.

921
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		629	/2015-II
Дана:		12.	мај.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 105.350,00 дин.  Одбојкашком 
клубу „Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/56 трошкови коришћења спортске хале за 
месец април:                        105.350,00

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.

922
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		630	/2015-II
Дана:			12	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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, 
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удружењима и савезима , Економска класификација 481, 
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 94.900,00 дин.  Рукометном клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/14  исплату трошкова спортске хале за април 
у износу од:                      94.900,00

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.

923
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		631	/2015-II
Дана:			08.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 мај 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.

924
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		632	/2015-II
Дана:			12	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 87.000,00 дин.  Женском одбојкашком клубу 
„Младост“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1354  трошкови коришћења спортске хале за 
април 2015. год:               87.000,00

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.
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925
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	637	/2015-II
Дана:			08.	Мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 16.000,00 дин.  РК„Хајдук“  Бешка  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

-41/1341  исплату хранарине за две спортисткиње за 
месец мај 2015:                         16.000,00

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.

926
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		642	/2015-II
Дана:			08.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 
„Сенсеи“  Инђија бр. 40-44/2015-II (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 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 8.000,00  дин.  Карате клубу „Сенсеи“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1241 трошкови регистрације клуба и играча :                                             
8.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Карате клуба „Сенсеи“ Инђија  број  355-1036773-17

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

927
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		643/2015-II
Дана:	22	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 
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001 – Подршка 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 април у 
износу од:                            197.592,00           

 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.

928
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		644/2015-II
Дана:	08	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 7.100,00 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 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.

929
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		645/2015-II
Дана:	08	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 5.100,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/40  исплату трошкова чланарине у износу од
:                                            5.100,00           

  
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.
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930
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		646/2015-II
Дана:	08	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 9.150,00 дин.  Кошаркашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/34  исплату трошкова котизације у износу од:                      
9.150,00           

  
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.

931
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		648	/2015-II
Дана:		13.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 мај у износу од:                                    
90.300,00

• 41/53 трошкови стипендија за месец мај у износу од:                           
98.455,00

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.

932
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		650	/2015-II
Дана:		08.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
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810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 268.082,08 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/21  трошкови зарада за април у износу од:                                                        
268.082,08                              

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

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

933
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		651	/2015-II
Дана:			08	.	мај.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 198.374,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 42 трошкове превоза спортиста у износу од:                                                
361.061,00                              

  
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.

934
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		652	/2015-II
Дана:		15	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 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 90.000,00  дин.  Клубу америчког фудбала 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/91  трошкови хранарине за април 2015.
године :                                        90.000,00

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.
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935
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		654	/2015-II
Дана:			28	.	мај.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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  378.079,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 42 трошкове превоза спортиста у износу од:                                                
378.079,00                              

 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.

936
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		655	/2015-II
Дана:			22	.	мај.	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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  374.015,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 42 трошкове превоза спортиста у износу од:                                                
374.015,00                              

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.

937
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		661/2015-II
Дана:	12	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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, 
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удружењима и савезима , Економска класификација 481, 
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 209.550,00 дин.  Кошаркашком 
клубу „Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/36  исплату спортске хале за април у износу од
:                                     209.550,00           

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.

938
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	668	/2015-II
Дана:			15.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима , 
Економска класификација 481, позиција 41 – Дотације 
невладиним организацијама – спортске организације и 
спортисти, одобравају се средства у износу од 9.080,00 
дин.  Џудо клубу „Безбедност“  Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1312  трошкове превоза у износу од:                                                     
9.080,00

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.

939
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		669	/2015-II
Дана:			15	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 мај 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.
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940
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	670	/2015-II
Дана:	14.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 7.070,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1214  трошкове превоза у износу од:                                                     
7.070,00

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.

941
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		672/2015-II
Дана:			15	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  20.789,94 дин.  ФК „Фрушкогорац“  
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1384 исплату трошкова електричне енергије 
у износу од:                            5.789,94

• 41/1381 исплата трошкова хранарине за мај у 
износу од:                                   15.000,00

  
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.

942
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		673	/2015-II
Дана:		15.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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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  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 
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.

943
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		674	/2015-II
Дана:			15.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 24.400,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1226 трошкови коришћења спортске хале у 
износу од:                            24.400,00

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.

944
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		679	/2015-II
Дана:		15.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 81.000,00 дин.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1611  трошкови хранарине за мај у износу од:                      
81.000,00                              

  
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.
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945
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	680	/2015-II
Дана:			26.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 65.100,00 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:                                   65.100,00

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.

946
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		681	/2015-II
Дана:			15.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 мај 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.

947
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		682	/2015-II
Дана:			28.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
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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 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 април 20
15:                                       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.

948
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		683	/2015-II
Дана:			15	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 22.500,00  дин.  Атлетском клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1171 трошкови хранарине за фебруар 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.
949
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		684	/2015-II
Дана:			15	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 22.500,00  дин.  Атлетском клубу „Инђија“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1171 трошкови хранарине за март 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.



Број 13, страна број  575                        Службени лист општина Инђија        Понедељак 09. новембар 2015.

950
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		687	/2015-II
Дана:			19.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 135.000,00  дин. ФК“Железничар“ из Инђије 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1251 трошкови хранарине за април  у износу 
од :                                   135.000,00

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.

951
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		689/2015-II
Дана:			15.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 3.200,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошковe 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.

952
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		694	/2015-II
Дана:		22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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,
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удружењима и савезима , Економска класификација 481, 
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  12.960,00 дин.  ФК „Полет“  Нови 
Карловци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1143 исплату трошкова грејања (гас) у 
износу од: 8.114,00

• 41/1144 исплату трошкова електричне енергије 
у износу од: 4.846,00

 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.

953
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		695	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 :

• 41/1411   хранарина за месец март  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.

954
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		697	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 36.000,00 дин. ФК „Слога“  Марадик  
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/1161 трошкови хранарине за мај 2015. у 
износу од:                                36.000,00

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.
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955
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		699	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) 
- Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 8.500,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкови котизације у износу од:                                                    
8.500,00

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.

956
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		700	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)  
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија  бр. 
9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 

2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Карате клуб „Железничар“  Инђија бр. 40-41/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 14.500,00 дин.  Карате клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1224  трошкови котизације у износу од:                                                    
14.500,00

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.

957
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		701	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 
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481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 38.961,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Инђија“  Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/46  исплату судијских трошкова у износу од:                                          
38.961,00           

 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.

958
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		702	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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. 40-24/2015-
II (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 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 3.703,78  дин.  Општинског фудбалског 
савеза  Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1113 трошкови фиксног телефона  у износу од                                           
3.703,78

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.

959
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		703	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 32.000,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1131   трошкови хранарине за мај 2015 у 
износу од:                                   32.000,00 

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.
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960
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		704	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 22.462,73 дин.  Фудбалском клубу 
„Љуково“  Љуково на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1134   трошкови електричне енергије у 
износу од:                                         22.462,73 

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.

961
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	705	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 трошкове превоза у износу од:                                                     
4.200,00

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.

962
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		707	/2015-II
Дана:	22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
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– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 18.175,00 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:                                 18.175,00                              

  
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.

963
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	710	/2015-II
Дана:			26.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 30.100,00 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:                                   30.100,00

 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.

964
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		712	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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. 40-29/2015-II (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 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 66.000,00  дин.  Фудбалском клубу „Дунав“  
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1151 трошкови хранарине за мај 2015 у 
износу од :                                 56.000,00

• 41/1153 трошкови котизације у износу од:                                                     
10.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  
Фудбалског клуба „Дунав“  Нови Сланкамен број  355-
1012491-16.

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.
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965
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		713/2015-II
Дана:			28.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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  199.205,00  дин.  ЖРК 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/63 трошкове стипендија малолетним 
спортистима у износу од:            10.000,00

• 41/61 трошкове по основу уговора о бављењу 
спортом у износу од:          90.000,00

• 41/62 трошкове хранарине у износу од:                                                          
90.000,00

• 41/694 трошкове пореза у износу од:                                                                
9.205,00

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.

966
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	714	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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.  РК„Хајдук“  Бешка  на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма за :

-41/1341  исплату хранарине за две спортисткиње за 
месец мај 2015:                        27.000,00

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.

967
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		716	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 ШК „Слога“  Инђија бр. 40-
36/2015-III (Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у износу 
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 од  16.000,00 дин. ШК „Слога“  Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1391  исплата хранарине за мај у износу од:                             
16.000,00

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.

968
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		719	/2015-II
Дана:		27.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 60.100,00 дин.  Одбојкашком клубу „Инђија“  Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма за :

• 41/55 трошкови котизације у износу од:                                                         
60.100,00

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.

969
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	721	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 Стрељачком клубу 
„Партизан“ Чортановци бр. 40-52/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 29.240,00 дин.  Стрељачком клубу „Партизан“ 
Чортановци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1331 трошкове спортске опреме у износу од:                                                 
29.240,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Стрељачком клубу „Партизан“ Чортановци број 355-
1017693-27.

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р.

970
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	722	/2015-II
Дана:			22.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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. 
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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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 1.013,75 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1213  трошкови фиксног телефона у износу 
од:                              1.013,75

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.

971
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		726	/2015-II
Дана:			22	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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  24.166,67 дин.  Куглашком клубу 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1376 трошкови закупа куглане за април у 
износу од:                                          17.916,67

• 41/1375 путни трошкови у износу од:                                                                          
3.500,00

• 41/1372 исплата административних трошкова у 
износу од:                                      2.750,00                                 

 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Куглашког  клуба „Железничар “ Инђија  број 355-
1027839-47.

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

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

Председник
							Петар	Филиповић,	с.р. 

972
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		727	/2015-II
Дана:			27	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка 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.  ФК „Фрушкогорац“  
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :
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• 41/1381 трошкови хранарине за мај  у износу од
:                                           13.000,00

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.

973
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	733	/2015-II
Дана:			28.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 11.040,00 дин.  Џудо клубу 
„Безбедност“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/1312  трошкове превоза у износу од:                                                   
11.040,00

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.

974
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	734	/2015-II
Дана:			28.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 
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 КДТДС „Камен“  Инђија бр. 40-47/2015-III 
(Службени лист општине Инђија “  1/15) , 

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
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 мај  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.

975
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		735	/2015-II
Дана:			26	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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  193.750,00  дин.  ЖРК 
„Железничар“  Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма за :

• 41/692 трошкове коришћења спортске хале у 
износу од:                           193.750,00

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.

976
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		741	/2015-II
Дана:		28.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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.  ФК „Полет“  Нови 
Карловци на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1141 исплату трошкова хранарине 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.

977
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		742/2015-II
Дана:	28	.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 7.100,00 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 330-
52000416-61.
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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.

978
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		745/2015-II
Дана:		28	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 
„Фрушкогорац“  Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени 
лист општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка 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 „Фрушкогорац“  
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1381 исплата трошкова хранарине за мај у 
износу од:                                    45.000,00

  
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.

979
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		747	/2015-II
Дана:			28	.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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 
„Хајдук“  Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист 
општине Инђија “  1/15) , 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама 
– спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  6.484,00 дин.  Фудбалском клубу 
„Хајдук“  Бешка на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1125  трошкови електричне енергије у износу 
од :                                   6.484,00

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.

980
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		749	/2015-II
Дана:		28.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 
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– Подршка 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.  Савезу Спортова 
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма за :

• 41/1611  трошкови хранарине за мај у износу од
:                                                    18.000,00                              

  
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.

981
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		750/2015-II
Дана:			29.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима , Економска класификација 481, позиција 
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 9.000,00 дин.  Стрељачком клубу „Младост“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/1212  трошковe котизације у износу од:                                           
9.000,00

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.

982
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		752/2015-II
Дана:			28.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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  54.000,00  дин.  ЖРК „Железничар“  
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма за :

• 41/62 трошкове хранарине за мај у износу од:                                                               
54.000,00
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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983
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-		756	/2015-II
Дана:			29.	мај	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка 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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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 :

• 41/1411   хранарина за месец април  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.
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