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436
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-11/2015	-II
Дана:	14.	јануар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-269/2014 и Анекса Уговора број 40-434/2014 
за трошкова реализације законом поверених јавних 
овлашћења за децембар 2014. године, одобравају се 
средства у висини 74.035,78 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 
11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, 
Програмска активност - 0005, Активност Црвеног крста 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 35, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Црвени крст. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

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

Инђија“.

                                                              Председник
Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-106/2015	-II
Дана:	09.	фебруар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Квалитетно образовање за све“ за децембар 2014. 
године, одобравају се средства у висини 94.497,82 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална 
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.

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

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

Инђија“.

                                   
																																																														Председник																																																					

																																																		Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-174/2015	-II
Дана:	25.	фебруар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за јануар 2015. 
године, одобравају се средства у висини 148.349,32 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална 
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
                                 

																																																														Председник																																																					
																																																	Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-201/2015	-II
Дана:	24.март		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за фебруар  
2015. године, одобравају се средства у висини 25.000,00 
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 

о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 

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

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

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

Инђија“.

Председник																																																					
																																											Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-214	/2015	-II
Дана:	22.	јун		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље 
“ број 40-214/2015 -II за мај  2015. године, одобравају 
се средства у висини 28.862,21 динар. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. годину , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.							
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-253/2015	-II
Дана:	05.март		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Квалитетно образовање за све“ за јануар 2015. 
године, одобравају се средства у висини 51.766,36 динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. ,  по Програму 11 - Социјална 
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.

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

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

																																																														Председник																																																					
	Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-254/2015	-II
Дана:	05.март		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за финансирање 

пројекта “Квалитетно образовање за све“ за фебруар 2015. 
године, одобравају се средства у висини 113.886,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална 
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.

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

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

Инђија“.
                                   

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-255/2015	-II
Дана:	05.март		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за фебруар  
2015. године, одобравају се средства у висини 
268.125,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2015. годину,  по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

																																																														Председник																																																																																																										
Петар	Филиповић	,с.р.																																																																																																																																												
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-216-1/2015	-II
Дана:	26.		фебруар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 74.621,76 
динара за јануар 2015. године. 

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

по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 00003, Подршка 
социохуманитарним организацијам , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.

                                                              Председник																																																					
	Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

445																																										
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-319/2015	-II
Дана:	24.март		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст и члана 10.  Одлуке о  
буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 14/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 65.086,39 
динара за фебруар 2015. године. Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 00003, Подршка социохуманитарним организацијам 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																	Председник																																																					

Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

446
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-322/2015	-II
Дана:	14.	априла		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-108/2015  за трошкова реализације законом 
поверених јавних овлашћења за фебруар  2015. године, 
одобравају се средства у висини 81.925,30 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  



Број 7, страна број  306                        Службени лист општина Инђија                 Петак 17. јул 2015.

буџету општине Инђија за 2015. год. , 
по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 

Шифра – 0901, Програмска активност - 0005, Активност 
Црвеног крста , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 35, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Црвени крст. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

447
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-331/2015	-II
Дана:	24.март		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о 
додели средстава за реализацију пројекта  “Заједно и 
даље “ број 40-214/2015 -II за фебруар  2015, одобравају 
се средства у висини 3.798,16 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

																																																													Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

448
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-343/2015-II
Дана:	20.	март	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13-исправка), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. 
лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 30 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 62.000,00 
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0002 – Месна 
заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту – Месне заједнице;  
позиција 82; економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, за плаћање пореских 
обавеза Месне заједнице Нови Сланкамен.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0002 – Месна 
заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту – Месне заједнице;  
позиција 82; економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, за плаћање пореских 
обавеза Месне заједнице Нови Сланкамен.

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

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

општине Инђија»

																																														Председник	
Петар	Филиповић,с.р.							
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449
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-346/2015	-II
Дана:	23.марта		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-108/2015  за трошкова реализације законом 
поверених јавних овлашћења за јануар  2015. године, 
одобравају се средства у висини 99.923,86 динара. 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 
11 - Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, 
Програмска активност - 0005, Активност Црвеног 
крста, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 35, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Црвени крст. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

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

Председник																																																					
Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																		

450																																										
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-362/2015	-II
Дана:	25.март		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 

Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље “ 
број 40-214/2015 -II за фебруар  2015. године, одобравају 
се средства у висини 48.008,00 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год., по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

                                          
451
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-338/2015-II
Дана:	27.	март	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13-исправка), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. 
лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 
– Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска 
класификација 499, позиција 30 – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 120.000,00 
дин. у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална 
самоуправа, Програмска активност  - 0602-0002 – Месна 
заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту – Месне заједнице;  
позиција 81; економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне, за плаћање ПДВ-а Месне 
заједнице Крчедин.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална
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самоуправа, Програмска активност  - 0602-0002 – Месна 
заједнице, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту – Месне заједнице;  
позиција 81; економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне, за плаћање ПДВ-а Месне 
заједнице Крчедин.

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

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

општине Инђија»

																																														Председник	
Петар	Филиповић,с.р.							

452
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-402/2015-II
Дана:	25.март			2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. годину  ( „ Службени лист општине Инђија  
“ , бр. 14/14) Раздео 2 -  Председник општине и Општинско 
веће , Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту , економска класификација 
499 , позиција 30- Текућа резерва  –  одобравају се 
додатна средства у износу од   100.000,00 дин  на Разделу 
3-Општинска управа, Функција 490- Економски послови 
некласификовани на другом месту  ,  позицији 287, конто 
451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама –Агенција за економски развој општине 
Инђија   као додатна средства која су  потребна за трошкове 
службених путовања.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују 
се у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, Функција 
490- Економски послови некласификовани на другом 
месту  ,  позицији 287, конто 451- Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама –
Агенција за економски развој општине Инђија.

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

4.Решење ступа на снагу даном доношења.

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

                                                                  Председник	
Петар	Филиповић.с.р.

453
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	491/2015-II
Дана:			24.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 60.000,00 дин. (за опанке пертлаше)  Куд  
„Соко“  Инђија на основу Уговора  о додели средстава 
за реализацију програма културно уметничког друштва 
„Соко“ из Инђије број 40-383/2015-II

- 40/9   куповина обуће за фолклорне игре                                    
60.000,00

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

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

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

општине Инђија “.

                                                                                                                                 
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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454
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	415	/2015-II
Дана:			31.	март	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 6.010,77 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II

- 40/8   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.010,77

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

455
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	416	/2015-II
Дана:			31.	март	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 6.010,77 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II

- 40/8   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.010,77

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

456
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-417/2015	-II
Дана:	20.		март	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. „Сремској телевизији“ Шид за финасирање  
пројекта „Информиши се  - Инђија“ , одобравају се 
средства у висини 5.000.000,00 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 15 – Локална 
самоуправа, Шифра – 0602, Програмска активност - 
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0001, Функционисање локалне самоураве и градских 
општина , Раздео 2, Функција 110 – Председник 
општине и Општинско веће,   Позиција 26, Економска 
класификација  - 423, Услуге по уговору

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-107537-87.

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

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

                                   
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

457
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	424	/2015-II
Дана:			06.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.000,43 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма  Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II

- 40/21  закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.000,43

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Украјинског културно уметничког друштва „Калина  “ 
из Инђије број 330-52000440-86.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.

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

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

458
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	426	/2015-II
Дана:			06.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II ,Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.000,43 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма  Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II

- 40/21  закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.000,43

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Украјинског културно уметничког друштва „Калина  “ 
из Инђије број 330-52000440-86.

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

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

општине Инђија “.

                                                                                                                                
Председник

							Петар	Филиповић	с.р.
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459
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	427	/2015-II
Дана:			06.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.000,43 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма  Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II

- 40/21  закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.000,43

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Украјинског културно уметничког друштва „Калина  “ 
из Инђије број 330-52000440-86.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

460
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	435	/2015-II
Дана:			22.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 90.000,00 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/12   трошкови набавке ношњи :                                    
90.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

461
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	436	/2015-II
Дана:			06.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
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860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.000,43 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/16   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.000,43

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

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

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

општине Инђија “.
																																																															Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

462
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	437	/2015-II
Дана:			06.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.000,43 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/16   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.000,43

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

463
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	438	/2015-II
Дана:			06.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.000,43 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/16   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.000,43

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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464
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-441/2015	-II
Дана:	06.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 57.162,50 
динара за март 2015 године   Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. 
год. , по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 00003, Подршка 
социохуманитарним организацијам , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-453/2015	-II
Дана:	06.	aприл		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

лист општина Срема“, бр. 14/14),
Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за март 2015. 
године, одобравају се средства у висини 291.224,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год.,  по Програму 11 - Социјална 
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

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

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

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

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

466
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	461	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Удружења „Српско- украјинског пријатељства 
“из Инђије број 40-386/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 100.000,00 дин.  Удружењу „Српско- 
украјинског пријатељства “ из Инђије на основу Уговора  
о додели средстава за реализацију програма Удружења 
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„Српско- украјинског пријатељства “из Инђије број 40-
386/2015-II ,

- 40/30  трошови припреме и штампе монограф.  :                                    
100.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружења „Српско- украјинског пријатељства “ из 
Инђије  број 340-11007427-38.

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

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

општине Инђија “.
					Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

467
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	462	/2015-II
Дана:			23.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.010,95 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма  Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II

- 40/21  закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.010,95

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Украјинског културно уметничког друштва „Калина  “ 
из Инђије број 330-52000440-86.

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

4.  Решење ступа на снагу даном доношења.

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

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

468
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	463	/2015-II
Дана:			23.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.010,95 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма  Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II

- 40/21  закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.010,95

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Украјинског културно уметничког друштва „Калина  “ 
из Инђије број 330-52000440-86.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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469
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-473/2015	-II
Дана:	23.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље “ 
број 40-214/2015 -II за март  2015. године, одобравају 
се средства у висини 26.523,03 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
                                          

470
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	474	/2015-II
Дана:			21.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 

програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 56.411,20 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/15   режијски трошкови( ел.енергија и гас) :                                    
56.411,20

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

471
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	475/2015-II
Дана:			23.април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
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и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.010,95 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/16   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.010,95

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

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

472
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-480/2015	-II
Дана:	21.	априла		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу рарних војних инвалида из Инђије 
по основу Уговора број 40-215/2015  за материјалне 
трошкове у 2015. години, одобравају се средства у 
висини 14.742,04 динара. 

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

по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	481	/2015-II
Дана:			23.април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 6.010,95 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II

- 40/8   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.010,95

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

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

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

општине Инђија “.
																																									Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	481	/2015-II
Дана:			23.април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 860 – 
Рекреација , култура и вере некласификоване на другом 
месту , Програм 13- Развој културе, Програмска активност 
0002 – Подстицаји културном и уметничком ставралаштву 
, Економска класификација 481, позиција 40 – Дотације 
невладиним организацијама – Програми и пројекти у 
области  културе , одобравају се средства у износу од 
6.010,95 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма културно 
уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 40-383/2015-II

- 40/8   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.010,95

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

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

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

општине Инђија “.
																																																																							Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-492/2015	-II
Дана:	24.	априла		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Одлуке о  буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 14/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-108/2015  за трошкова реализације законом 
поверених јавних овлашћења за март  2015. године, 
одобравају се средства у висини 97.187,68 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , 

по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 0005, Активност 
Црвеног крста , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 35, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Црвени крст. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

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

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	495	/2015-II
Дана:			24.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 100.000,00 дин.  Украјинског културно
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уметничког друштва „Калина“ на основу Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма  Украјинског 
културно уметничког друштва „Калина  “ из Инђије број 
40-387/2015-II

- 40/17  израда ношњи                                    100.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Украјинског културно уметничког друштва „Калина  “ 
из Инђије број 330-52000440-86.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

477
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-502/2015	-II
Дана:	24.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Квалитетно образовање за све“ за март 2015. 
године, одобравају се средства у висини 113.886,00 
динара и 12.000,00 динара за књиговодствене услуге 
(јануар-март). 

Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	535/2015-II
Дана:			24.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II ,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 105.448,00 дин. за отпочињање спровођења 
пројекта Удружењу грађана „Етнодом гороцвет Инђија“ 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
пројекта  Удружењу грађана „Етнодом гороцвет Инђија“ 
из Инђије број 40-396/2015-II

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружења грађана „Етнодом гороцвет Инђија“ из 
Инђије број 160-277378-08.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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479
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-536/2015-II
Дана:	22.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2015. годину  ( „ Службени лист општине 
Инђија  “ , бр. 14/14) Раздео 2 -  Председник општине 
и Општинско веће , Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 30- Текућа резерва  –  
одобравају се додатна средства у износу од   40.533,35 
дин  на Разделу 3-Општинска управа, Функција 
070- Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту  ,  позицији 193, конто 
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета –Пројекти 
из области социјалне заштите  као додатна средства 
ради повраћаја неутрошених средстава Комесаријата .

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују 
се у оквиру Раздела 3 - Општинска управа, Функција 
070- Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту  ,  позицији 193, конто 
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета –Пројекти 
из области социјалне заштите.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Комесаријата за избеглице и миграције број 840-1620-21 
са позивом на број 97 97410000101070472931. 

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

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

Општине Инђија“.
Председник	

Петар	Филиповић,с.р.

480
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-543/2015	-II
Дана:	24.	aприл		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Статута општине Инђија – пречишћен текст и члана 10.  
Одлуке о  буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 14/14),

 Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ (материјални 
трошкови) за март 2015. године, одобравају се средства 
у висини 25.000,00 динара. 

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

по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

                                          
481
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	548/2015-II
Дана:			09.	јун	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 
62/13 ,63/13-исправка ,108/13 и 142/2014)  и чл. 55. став 
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст 
(„Службени лист општине Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 
8.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину ( 
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Уговора  
о додели средстава за реализацију пројекта Друштва за 
неговање културних и духовних вредности „Етноарт“ 
из  Инђије број 40-390/2015-II ,Председник општине 
Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
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ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 90.000,00 дин. на име ангажовања едукатора 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
пројекта Друштва за неговање културних и духовних 
вредности „Етноарт“ из  Инђије број 40-390/2015-II .

- 40/39- трошкови ангажовања едукатора и диригента                              
90.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Друштва за неговање културних и духовних вредности 
„Етноарт“ из  Инђије број 220-71479-32.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

482
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-552/2015-II
Дана:	28.	април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13-исправка), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. 
лист општина Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. 
лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10.  
Одлуке о буџету општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 – 
Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 30 – Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин. у оквиру Раздела 3, 
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  
- 0602-0002 – Месна заједнице, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту – Месне 
заједнице;  позиција 74; економска класификација 423 – 
Услуге по уговору, за прославу сеоске славе Ђурђевдана 
Месне заједнице Чортановци.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0002 – Месна заједнице, 

Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту – Месне заједнице;  позиција 74; економска 
класификација 423 – Услуге по уговору, за прославу сеоске 
славе Ђурђевдана Месне заједнице Чортановци.

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

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

општине Инђија»
																																														Председник	

Петар	Филиповић,с.р.							

483
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	554/2015-II
Дана:			24.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
пројекта Удружења  ликовних уметника из  Инђије број 
40-389/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 86.000,00 дин. за тошкове материјала 
и припрему штампе брошуре пројекта Удружења 
ликовних  уметника Инђија на основу Уговора  о додели 
средстава за реализацију пројекта  Удружења ликовних 
уметника из Инђије број 40-389/2015-II

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Удружења ликовних уметника из Инђије број 355-
1027850-14.

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

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

општине Инђија “.
																																		Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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484
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-572/2015	-II
Дана:	30.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 34.487,07 
динара за март 2015 године (материјални трошкови).  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 00003, Подршка социохуманитарним 
организацијам , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

485
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	574	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II,

 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 21.240,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/22  трошкови за смотре (превоз, опрема и др)                                    
21.240,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

486
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	580	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 



Број 7, страна број  322                        Службени лист општина Инђија                 Петак 17. јул 2015.

другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 10.800,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/29  режијски трошкови (редован рад)                                    
10.800,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
		Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

487
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	581	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 18.000,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/29  режијски трошкови (редован рад)                                    
18.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

488
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	582	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 24.477,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/29  режијски трошкови (редован рад)                                    
24.477,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                                 

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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489
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	583	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 4.200,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/29  режијски трошкови (редован рад)                                    
4.200,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

490
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	584	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 7.711,90 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/29  режијски трошкови (редован рад)                                    
7.711,90

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

491
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	585	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
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860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 20.246,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/29  режијски трошкови (редован рад)                                    
20.246,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

492
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	586	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 14.000,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/22  трошкови за смотре                                    14.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

493
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	587	/2015-II
Дана:			29.	април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о 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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, Председник 
општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 44.000,00 дин.  КУД „Бранко Радичевић“ 
из Бешке на основу Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма омладинског  културно уметничког 
друштва „Инђија “ из Инђије број 40-398/2015-II

- 40/22  трошкови за смотре                                    44.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

КУД „Бранко Радичевић“ из Бешке број 310-6879-43. 
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
                                                                                                                               

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.
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494
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	600	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 12.000,00 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II

- 40/5  учешће на смотрама                                                            
12.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

495
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	603	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 40.000,00 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II

- 40/10  учешће млађих фолколних група на 
манифестацијама –Краљево             40.000,00                                                

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

496
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-618/2015	-II
Дана:	12.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
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подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 57.162,50 
динара за април 2015 године (зарада радника).  Средства 
која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 00003, Подршка социохуманитарним организацијам 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.

																																																																								Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	634	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 6.026,74 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II

- 40/8   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.026,74

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Куд „Соко“ Инђија  број 340-10152-29.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење 

за привреду и финансије.
4.  Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу 

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

498
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	635/2015-II
Дана:			04.јун		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 108/13 и 
142/2014)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине 
Инђија “ бр. 14/14) и Уговора  о додели средстава за 
реализацију програма Културно уметничког друштва 
„Др.Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена број 40-
379/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 20.000,00дин. на име Уговора о поставци 
кореографије КУД „Др. Ђорђе Натошевић “ по основу  
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
Културно уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић“ 
из Новог Сланкамена број 40-379/2015-II.

- 40/38  такмичења и концерти  :                                    20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Културно уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић“ 
из Новог Сланкамена број 355-1024894-55.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	636/2015-II
Дана:			04.јун		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка, 108/13 и 
142/2014)  и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине 
Инђија  бр. 9/2013 ) и чл. 8.  Одлуке о буџету општине 
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија 
“ бр. 14/14) и Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Културно уметничког друштва „Др.Ђорђе 
Натошевић“ из Новог Сланкамена број 40-379/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 40.000,00дин. на име услуге превоза путника  
КУД „Др. Ђорђе Натошевић “ по основу  Уговора  о 
додели средстава за реализацију програма Културно 
уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић“ из Новог 
Сланкамена број 40-379/2015-II.

- 40/36  трошкови превоза КУД :                                    40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 

Културно уметничког друштва „Др.Ђорђе Натошевић“ 
из Новог Сланкамена број 355-1024894-55.

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

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

општине Инђија “.
                                                                                                                               

Председник
							Петар	Филиповић,с.р.

500
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-647/2015	-II
Дана:	08.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

63/13, 66/13 и 108/13), члана 55. став 1. тачка 12. Статута 
општине Инђија – пречишћен текст и члана 10.  Одлуке о  
буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 14/14), 

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за април 2015. 
године, одобравају се средства у висини 289.331,00 
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 

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

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

501
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-659/2015	-II
Дана:	21.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за финансирање 
пројекта “Квалитетно образовање за све“ за април 2015. 
године, одобравају се средства у висини 113.886,00 
динара. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - 
Социјална и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска 
активност - 0003, Подршка социохуманитарним 
организацијама , Раздео 2, Функција 160 - Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 34, Економска класификација  - 481, Дотације 
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невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.

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

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

Инђија“.
Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић	,с.р.																																																																																																																																												

502
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	663/2015-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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.026,74 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/16   закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.026,74

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
                                

503
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	666	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 6.026,74 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија на 
основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма  Украјинског културно уметничког друштва 
„Калина  “ из Инђије број 40-387/2015-II

- 40/21  закуп и одржавање пословног простора :                                    
6.026,74

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Украјинског културно уметничког друштва „Калина  “ 
из Инђије број 330-52000440-86.

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.
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504
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-667/2015	-II
Дана:	21.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу ратних војних инвалида из Инђије 
по основу Уговора број 40-215/2015  за материјалне 
трошкове у 2015. години, одобравају се средства у 
висини 10.187,78 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2015. год. , по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

505
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-675/2015-II
Дана:	15.	маj	2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему 
(«Сл. гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 3. 9. и 10.  Одлуке о 
буџету општине Инђија за 2014. год. („Сл. лист општина 
Срема“, бр. 16/13), 

Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015 год., Раздео 2, Програм 15 
– Локална самоуправа, Програмска активност 0010 – 
Резерве, Функција 160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 30 – Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у износу од 29.348,01 дин. у оквиру Раздела 3, 
Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност  
- 0602-0002 – Месна заједнице, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту – 
Месне заједнице;  позиција 82; економска класификација 
483ѕ – Новчане казне и пенали по решењу судова, за 
измирење пореза и доприноса из ранијих година Месне 
заједнице Стари Сланкамен.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру Раздела 3, Програм 15 – Локална самоуправа, 
Програмска активност  - 0602-0002 – Месна заједнице, 
Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту – Месне заједнице;  позиција 82; економска 
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, за измирење пореза и доприноса из ранијих година 
Месне заједнице Стари Сланкамен.

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

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

општине Инђија»

																													Председник	
Петар	Филиповић,с.р.							

506
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-688/2015	-II
Дана:	21.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
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подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 9.853,81 
динара за април 2015 године (материјални трошкови).  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална 
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 00003, Подршка социохуманитарним организацијам 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																									Председник																																																					

						Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
                                          

507
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-692/2015	-II
Дана:	21.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

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

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

Инђија“.
																																			Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
                                          

508
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-717/2015	-II
Дана:	21.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље “ 
број 40-214/2015 -II за април  2015. године, одобравају 
се средства у висини 1.918,80 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год., по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
                                                                                               

Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

                                          
509
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-718/2015	-II
Дана:	21.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу  оболелих од мултипле склерозе 
Срема „Мој срем “ из Инђије по основу Уговора о додели 
средстава за реализацију пројекта  “Заједно и даље “ 
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број 40-214/2015 -II за април  2015. године, одобравају 
се средства у висини 25.744,13 динара. Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год., по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић																																																																																																																																								

510
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	723	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма културно уметничког друштва „Соко“ из 
Инђије број 40-383/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 
860 – Рекреација , култура и вере некласификоване на 
другом месту , Програм 13- Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 19.992,00 дин.  Куд  „Соко“  Инђија на основу 
Уговора  о додели средстава за реализацију програма 
културно уметничког друштва „Соко“ из Инђије број 
40-383/2015-II

- 40/5  учешће на смотрама                                                            
19.992,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

511
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-732/2015	-II
Дана:	26.	мај		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Црвеном крсту из Инђије по основу Уговора 
број 40-108/2015  за трошкова реализације законом 
поверених јавних овлашћења за април  2015. године, 
одобравају се средства у висини 101.200,34 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  
буџету општине Инђија за 2015. год. , 

по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 0005, Активност 
Црвеног крста , Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту,   
Позиција 35, Економска класификација  - 481, Дотације 
невладиним организацијама – Црвени крст. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун код АИК банке, број 105-86145-02

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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512
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	740	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Паја Зарић “ из Нових Карловаца број 40-381/2015-II,

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 860 – 
Рекреација , култура и вере некласификоване на другом 
месту , Програм 13-(1201) Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства у 
износу од 36.000,00 дин.  „Паја Зарић “ из Нових Карловаца 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Паја Зарић “ из Нових Карловаца број 40-381/2015-II

- 40/32  трошкови превоза на фестивале и 
концерте :                                36.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

513
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	748	/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 Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II, 

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 860 – 
Рекреација , култура и вере некласификоване на другом 
месту , Програм 13-(1201) Развој културе, Програмска 
активност 0002 – Подстицаји културном и уметничком 
ставралаштву , Економска класификација 481, позиција 
40 – Дотације невладиним организацијама – Програми 
и пројекти у области  културе , одобравају се средства 
у износу од 25.000,00 дин.  Окуд  „Инђија“  Инђија 
на основу Уговора  о додели средстава за реализацију 
програма омладинског  културно уметничког друштва 
„Инђија “ из Инђије број 40-397/2015-II

- 40/11  трошкови превоза Куд-а :                                    
25.000,00

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

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

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

општине Инђија “.
Председник

							Петар	Филиповић,с.р.

514
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-785/2015	-II
Дана:	08.	јун	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу 
Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 57.162,50 



Број 7, страна број  333                        Службени лист општина Инђија                 Петак 17. јул 2015.

динара за мај 2015 године (зарада радника).  Средства која 
се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету општине 
Инђија за 2015. год. , по Програму 11 - Социјална и 
дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 00003, Подршка социохуманитарним организацијам 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
                                          

515
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-800/2015	-II
Дана:	09.		јун		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за мај 2015. године, 
одобравају се средства у висини 271.239,00 динара. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. ,  по Програму 11 - Социјална 
и дечија заштита, Шифра – 0901, Програмска активност 
- 0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту,   Позиција 34, Економска 
класификација  - 481, Дотације невладиним организацијама 
– Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић	,с.р.																																																																																																																																												

                                

516
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-803/2015	-II
Дана:	30.	јун		2015.	год.
ИНЂИЈА	

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. 
гласник РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
63/13, 66/13 , 108/13 и 142/2014), члана 55. став 1. тачка 
12. Статута општине Инђија – пречишћен текст и члана 
10.  Одлуке о  буџету општине Инђија за 2015. год. („Сл. 
лист општина Срема“, бр. 14/14),  Председник 
општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу „Мој свет“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Квалитетно образовање за 
све“ за мај 2015. године, одобравају се средства у 
висини 113.886,00 динара. Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 
2015. годину, по Програму 11 - Социјална и дечија 
заштита, Шифра – 0901, Програмска активност - 
0003, Подршка социохуманитарним организацијама 
, Раздео 2, Функција 160 - Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту,   Позиција 34, 
Економска класификација  - 481, Дотације невладиним 
организацијама – Социохуманитарне организације. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски 
текући рачун број 310-9647-81.

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

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

Инђија“.

																																																														Председник																																																					
																																																			Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

517																																										
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-821/2015	-II
Дана:	30.	јун	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

						Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Међуопштинској организацији слепих и 
слабовидих Инђија-Стара Пазова из Инђије по основу   
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Уговора број 40-216/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Социјално-економска заштита слепих, 
укључивање слепих у друштвене активности и 
подстицање друштвене бриге о особама са визуелним 
хендикепом“ , одобравају се средства у висини 16.368,88 
динара за мај 2015 године (за измирење сругог дела 
рахода за месец мај 2015).  Средства која се одобравају 
утврђена су Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. 
годину, по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 00003, Подршка 
социохуманитарним организацијам , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																													Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
                                          

518
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-834/2015	-II
Дана:	18.		јун		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Удружењу грађана „4+1“ из Инђије за 
финансирање пројекта “Помоћ у кући“ за мај 2015. 
године, одобравају се средства у висини 25.000,00 
динара за материјалне трошкове. 

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

по Програму 11 - Социјална и дечија заштита, 
Шифра – 0901, Програмска активност - 0003, Подршка 
социохуманитарним организацијама , Раздео 2, Функција 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту,   Позиција 34, Економска класификација  
- 481, Дотације невладиним организацијама – 
Социохуманитарне организације. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													
                                

519
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-28-1/2015	-II
Дана:	31.		март`		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. НИПД Сремске новине по основу Уговора 
број 401-28/2015-II за трошкова реализације пројекта 
„Знањем до имања“ , одобравају се средства у висини 
144.000,00 динара за други квартал 2015. године. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 
15 – Локална самоуправа, Шифра – 0602, Програмска 
активност - 0001, Функционисање локалне самоураве и 
градских општина , Раздео 2, Функција 110 – Председник 
општине и Општинско веће,   Позиција 26, Економска 
класификација  - 423, Услуге по уговору

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-928856-27.

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

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

Инђија“.

																																																																										Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,																																																																																																																																							
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520
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-29-1/2015	-II
Дана:	31.		март`		2015.	год.
ИНЂИЈА

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. НИПД Сремске новине по основу Уговора 
број 401-29/2015-II за трошкова реализације пројекта 
„Имаш право да чујеш и да те чују“ , одобравају се 
средства у висини 783.330,00 динара за други квартал 
2015. године. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по 
Програму 15 – Локална самоуправа, Шифра – 0602, 
Програмска активност - 0001, Функционисање локалне 
самоураве и градских општина , Раздео 2, Функција 110 
– Председник општине и Општинско веће,   Позиција 
26, Економска класификација  - 423, Услуге по уговору

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-928856-27.

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

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

Инђија“.
                                   

																																																														Председник																																																					
																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-37-1/2015	-II
Дана:	07.		април		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
1. Радио телевизија МЕГА-ИН, Инђија по основу 

Уговора број 401-27/2015-II за трошкова реализације 

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

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
                                          

522
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-37-2/2015	-II
Дана:	18.		јун	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

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

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,	с.р.																																																																																																																																													
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523
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-38-1/2015	-II
Дана:	29.		Април	2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Регионалном Радио СРЕМ из Руме по основу 
Уговора број 401-38/2015-II за трошкова реализације 
пројекта „Инфо плус Инђија“ , одобравају се средства у 
висини 230.000,04 динара за први квартал 2015. године. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком 
о  буџету општине Инђија за 2015. год. , по Програму 
15 – Локална самоуправа, Шифра – 0602, Програмска 
активност - 0001, Функционисање локалне самоураве и 
градских општина , Раздео 2, Функција 110 – Председник 
општине и Општинско веће,   Позиција 26, Економска 
класификација  - 423, Услуге по уговору

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
број 160-931617-86.

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			
                                          

524
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-153-1/2014	-II
Дана:	27.	фебруар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Председник општине Инђија доноси

																																											Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Oпштинској организацији инвалида рада из 

Инђије за финансирање пројекта “Финасијска потреба 
за рад Oпштинске организације инвалида рада Инђија 
“, одобравају се средства у висини 70.000,00 динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 38, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 

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

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић,с.р.																																																																																																																																			

525
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	401-162-1/2015	-II
Дана:	20.	фебруар		2015.	год.
ИНЂИЈА	

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

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. „Еколошком удружењу за локални одрживи 
развој“ из Крчедина за финансирање пројекта “Унапређење 
капацитета организација цивилног друштва и јачање 
сарадње са локалном самоуправом у складу са већим 
коришћењем екстерних фондова за пројектне активности“, 
одобравају се средства у висини 250.000,00  динара.  
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о  буџету 
општине Инђија за 2015. год. , по Програму 3 – Локални 
економски развој, Шифра – 1501, Пројекат 1 „Конкурс за 
остале невладине организације“ , Раздео 2, Функција 160 
- Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту,   Позиција 38, Економска класификација  - 481, 
Дотације невладиним организацијама. 

2. Уплата средстава извршиће се на наменски текући 
рачун број 180-3181210040582-06 код Alpha banke.

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

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

Инђија“.
																																																														Председник																																																					

																																																					Петар	Филиповић	,с.р.																																																																																																																																												
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ИСПРАВКА
526

По сравњивању са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу о образовању стручне Комисије за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2016.годину 
(„Сл.лист општине Инђија бр.5/2015) поткрала грешка, па се на основу члана 4.  Одлуке о начину објављивања 
аката у Општини Инђија (“Службени лист општина Срема“ бр.6/2012) даје

ИСПРАВКА	
РЕШЕЊА	О	ОБРАЗОВАЊУ	СТРУЧНЕ	КОМИСИЈЕ	ЗА	ИЗРАДУ	ГОДИШЊЕГ	ПРОГРАМА	ЗАШТИТЕ,	
УРЕЂЕЊА	И	КОРИШЋЕЊА	ПОЉОПРИВРЕДНОГ	ЗЕМЉИШТА	У	ОПШТИНИ	ИНЂИЈА	ЗА	2016.

ГОДИНУ,

У Решењу о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2016.годину, („Сл.лист општине Инђија бр.5/2015) тачка  II став 
4. подтачка „2. Ненад Ђокић“  брише се, а подтачке 3, 4, 5, и 6. постају подтачке:2,3,4 и 5.

	 	 	 	 Одељење	за	правне	и	скупштинске	послове
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Бр. акта      Назив акта                              Страна

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

(436) Решење број: 40-11/2015-II        302
(437) Решење број: 40-106/2015-II        302
(438) Решење број: 40-174/2015-II        303
(439) Решење број: 40-201/2015-II        303
(440) Решење број: 40-214/2015-II        303
(441) Решење број: 40-253/2015-II        304
(442) Решење број: 40-254/2015-II        304
(443) Решење број: 40-255/2015-II        304
(444) Решење број: 40-216-1/2015-II        305
(445) Решење број: 40-319/2015-II        305
(446) Решење број: 40-322/2015-II        305
(447) Решење број: 40-331/2015-II        306
(448) Решење број: 40-343/2015-II        306
(449) Решење број: 40-346/2015-II        307
(450) Решење број: 40-362/2015-II        307
(451) Решење број: 40-338/2015-II        307
(452) Решење број: 40-402/2015-II        308
(453) Решење број: 40-491/2015-II        308
(454) Решење број: 40-415/2015-II        309
(455) Решење број: 40-416/2015-II        309
(456) Решење број: 40-417/2015-II        309
(457) Решење број: 40-424/2015-II        310
(458) Решење број: 40-426/2015-II        310
(459) Решење број: 40-427/2015-II        311
(460) Решење број: 40-435/2015-II        311
(461) Решење број: 40-436/2015-II        311
(462) Решење број: 40-437/2015-II        312
(463) Решење број: 40-438/2015-II        312
(464) Решење број: 40-441/2015-II        313
(465) Решење број: 40-453/2015-II        313
(466) Решење број: 40-461/2015-II        313
(467) Решење број: 40-462/2015-II        314
(468) Решење број: 40-463/2015-II        314
(469) Решење број: 40-473/2015-II        315
(470) Решење број: 40-474/2015-II        315
(471) Решење број: 40-475/2015-II        315
(472) Решење број: 40-476/2015-II        316
(473) Решење број: 40-480/2015-II        316
(474) Решење број: 40-481/2015-II        317
(475) Решење број: 40-492/2015-II        317
(476) Решење број: 40-495/2015-II        317
(477) Решење број: 40-502/2015-II        318
(478) Решење број: 40-535/2015-II        318
(479) Решење број: 40-536/2015-II        319
(480) Решење број: 40-543/2015-II        319
(481) Решење број: 40-548/2015-II        319
(482) Решење број: 40-552/2015-II        320
(483) Решење број: 40-554/2015-II        320

Бр. акта      Назив акта                              Страна

(484) Решење број: 40-572/2015-II        321
(485) Решење број: 40-574/2015-II        321
(486) Решење број: 40-580/2015-II        321
(487) Решење број: 40-581/2015-II        322
(488) Решење број: 40-582/2015-II        322
(489) Решење број: 40-583/2015-II        323
(490) Решење број: 40-584/2015-II        323
(491) Решење број: 40-585/2015-II        323
(492) Решење број: 40-586/2015-II        324
(493) Решење број: 40-587/2015-II        324
(494) Решење број: 40-600/2015-II        325
(495) Решење број: 40-603/2015-II        325
(496) Решење број: 40-618/2015-II        325
(497) Решење број: 40-634/2015-II        326
(498) Решење број: 40-635/2015-II        326
(499) Решење број: 40-636/2015-II        327
(500) Решење број: 40-647/2015-II        327
(501) Решење број: 40-659/2015-II        327
(502) Решење број: 40-663/2015-II        328
(503) Решење број: 40-666/2015-II        328
(504) Решење број: 40-667/2015-II        329
(505) Решење број: 40-675/2015-II        329
(506) Решење број: 40-688/2015-II        329
(507) Решење број: 40-692/2015-II        330
(508) Решење број: 40-717/2015-II        330
(509) Решење број: 40-718/2015-II        330
(510) Решење број: 40-723/2015-II        331
(511) Решење број: 40-732/2015-II        331
(512) Решење број: 40-740/2015-II        332
(513) Решење број: 40-748/2015-II        332
(514) Решење број: 40-785/2015-II        332
(515) Решење број: 40-800/2015-II        333
(516) Решење број: 40-803/2015-II        333
(517) Решење број: 40-821/2015-II        334
(518) Решење број: 40-834/2015-II        334
(519) Решење број: 401-28-1/2015-II        334
(520) Решење број: 401-29-1/2015-II        335
(521) Решење број: 401-37-1/2015-II        335
(522) Решење број: 401-37-2/2015-II        335
(523) Решење број: 401-38-1/2015-II        336
(524) Решење број: 401-153-1/2015-II        336
(525) Решење број: 401-162-1/2015-II        336

ИСПРАВКА
(526) Исправка Решења о образовању стручне Комисије
за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2016.годину.            337
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