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	 На	основу	члана	8.	став	2.	Закона	о	безбедности	
саобраћаја	 на	 путевима	 („Службени	 гласник	 РС“,број	
41/09,	53/10,	101/11,	55/14	и	96/15-други	закон)	и	члана	
58.	став	1.	тачка	2.	Статута	општине	Инђија-пречишћен	
текст	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	9/12),
	 Општинско	 веће	 општине	 Инђија	 на	 седници	
одржаној	дана	24.	фебруаара	2017.	године,	донело	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ИЗМЕНИ	РЕШЕЊА	О	
ОСНИВАЊУ	САВЕТА	ЗА	

БЕЗБЕДНОСТ	САОБРАЋАЈА	
НА	ПУТЕВИМА

 1.	У	Решењу	о	оснивању	Савета	за	безбедност	
саобраћаја	 на	 путевима	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“,	број	6/12,	9/14,	2/15	и	22/16),	у	тачки	2.	подтачка	
7.	 уместо	 Милована	 Мучибабића,	 за	 члана	 Савета	 за	
безбедност	 саобраћаја	 на	 путевима	 именује	 се	 Горан	
Костић	-	Начелник	Полицијске	станице	у	Инђији.

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

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	02-41/2017-III		 	 	 	
Дана:	24.	фебруара	2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	 основу	 члана	 58.	 став	 1.	 тачка	 2.	 Статута	
општине	 Инђија-пречишћен	 текст	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“,	 број	 9/13)	 и	 члана	 26.	 став	 1.	
Пословника	о	раду	Општинског	већа	(„Службени	лист	
општина	Срема“	број	40/08,	41/09	и	20/10),
	 Општинско	 веће	 општине	Инђија,	 на	 седници	
одртжаној	дана	29.	децембра	2016.	године,	донело	је

З	А	К	Љ	У	Ч	А	К	
   

I
	 Под	покровитељством	општине	Инђија,	а	у	циљу	

обележавања	 новогодишњих	 и	 божићних	 празника,	 у	
Инђији,	улици	Војводе	Степе,	на	платоу	испред	пословне	
зграде	 „TQ	City“,	 отвара	 се	 клизалиште	 са	природним	
ледом	у	периоду	од	29.12.2016.	до	15.02.2017.	године.

II
	 Клизалиштe	 је	 доступно	 за	 коришћење	 сваког	
дана	у	времену	од	9.00	–	23.00	часа.
 

III
	 Цена	 коришћења	 клизалишта	 за	 90	 минута	 са	
изнајмљивањем	 клизаљки,	 износи	 100,00	 динара	 са	
ПДВ.

IV
	 Поверава	 се	 Установи	 „Спортски	 центар“	
Инђија,	организација	и	продаја	појединачних	карата	за	
коришћење	клизалишта.

V
	 Износ	 средстава	 остварен	 од	 продаје	 карата,	
користиће	 се	 за	 измирење	 неопходних	 трошкова	
насталих	око	организације	и	продаје	карата.

VI
	 Обавезује	 се	 Установа	 „Спортски	 центар“	
Инђија,	 да	 у	 року	 од	 пет	 дана	 од	 дана	 затварања	
клизалишта,	 поднесе	 писани	 извештај	 Општинском	
већу	 општине	 Инђија,	 о	 висини	 средстава	 остварених	
продајом	карата	и	начину	коришћења	истих.

VII
	 Овај	 Закључак	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНСКО	ВЕЋЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	35-409/2016-III		 	 	 	
Дана:	29.	децембра	2016.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	онову	члана	5.	Одлуке	о	ауто	такси	превозу	
(„Службени	 лист	 општина	Срема“	 број	 2/10	 и	 27/11	 и	
„Сл.	лист	општине	Инђија“	број	7/12	и	26/16)	и	члана	55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	општине	Инђија	-	Пречишћен	
текст	(„Службени	лист	општине	Инђија“	број	9/13),
	 Председник	 општине	Инђија,	 дана	 17.02.2017.	
године,	донео	је	

ПРОГРАМ
ОПТИМАЛНОГ	ОРГАНИЗОВАЊА

АУТО-ТАКСИ	ПРЕВОЗА
ЗА	2017.	ГОДИНУ

 1.	 Овим	 Програмом,	 у	 складу	 са	 саобраћајно	
техничким	 условима,	 дефинише	 се	 оптимално	
организаовање	 ауто	 такси	 превоза	 на	 територији	
општине	Инђија.

 2.	 Полазећи	 од	 потреба	 и	 Елабората	 о	 такси	
превозу	 у	 Инђији,	 израђеног	 од	 стране	 Дирекције	 за	
изградњу	 општине	 Инђија	 ЈП,	 утврђује	 се	 да	 је	 за	
2017.	годину,	потребно	26	такси	возила,	чијим	се	радом	
задовољавају	потребе	за	такси	превозом.

 3.	Овај	Програм	објавити	у	„Службеном	листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:	344-19/2017-II
Дана:	17.02.2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	основу	члана	8.	став	2.	Правилника	о	ближим	
критеријумима,	начину	и	поступку	доделе	средстава	из	
буџета	 општине	 Инђија	 удружењима,	 за	 реализовање	
програма	 и	 пројеката	 од	 јавног	 интереса	 за	 општину	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	 3/17)	
и	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	Статута	 општине	Инђија	
(„Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	 број	 9/13),	 дана	
24.02.2017.	године,
	 Председник	општине,	доноси

О	Д	Л	У	К	У	
О	ПОКРЕТАЊУ	ПОСТУПКА	ЗА	ДОДЕЛУ	

СРЕДСТАВА	УДРУЖЕЊИМА	ЗА	
РЕАЛИЗОВАЊЕ	ПРОГРАМА	И	ПРОЈЕКАТА

ОД	ЈАВНОГ	ИНТЕРЕСА	ЗА	
ОПШТИНУ	ИНЂИЈА	У	2017.	ГОДИНИ

I
	 Покреће	 се	 поступак	 за	 доделу	 средстава	

удружењима	 за	 реализовање	 програма	 и	 пројеката	 од	
јавног	интереса	за	општину	Инђија,	из	буџета	Општине	
Инђија	за	2017.	годину,	планираних	у	члану	9.	Одлуке	о	
буџету	општине	Инђија	за	2017.	годину	(„Службени	лист	
Општине	Инђија“,	број	26/2016),	раздео	III	Председник	
општине	и	Општинско	веће,	Програм	број	11	Социјална	
и	 дечија	 заштита,	 Програмска	 активност	 0901-0003	
Подршка	 социохуманитарним	 организацијама,	 у	
укупном	износу	од	9.750.000,00	динара.

II
	 За	расподелу	средстава	из	 тачке	 I	 ове	Одлуке,	
расписује	 се	 Јавни	 конкурс	 за	 доделу	 средстава	
удружењима	 за	 реализовање	 програма	 и	 пројеката	 од	
јавног	интереса	за	општину	Инђија	у	2017.	години,	и	то	
за	следеће	области	од	јавног	интереса:
1.	социјалне	заштите,
2.	борачко-инвалидске	заштите,	
3.	заштите	лица	са	инвалидитетом,
4.	друштвене	бриге	о	деци,
5.	помоћи	старима,
6.	заштите	и	промовисања	људских	и	мањинских	права.

III
	 Јавни	 конкурс	 из	 тачке	 II	 ове	 Одлуке	
објављује	се	јавно,	на	званичном	сајту	општине	Инђија 
www.indjija.net	 и	 на	 огласној	 табли	Општинске	 управе	
општине	Инђија.

IV
	 Јавни	 конкурс	 спроводи	 Комисија	 за	 доделу	
средстава	 из	 буџета	 општине	 Инђија	 удружењима,	 за	
реализовање	програма	и	пројеката	од	јавног	интересаза	
општину	Инђија,	коју	именује	Председник	општине	(у	
даљем	тексту:	Комисија).
	 На	 основу	 извештаја	 Комисије	 из	 става	 1.	
овог	 члана,	 Општинско	 веће	 доноси	 одлуку	 о	 додели	
средстава	 из	 буџета	 општине	 Инђија	 удружењима	 за	
реализовање	 програма	 и	 пројеката	 од	 јавног	 интереса	
за	општину	Инђија,	из	буџета	Општине	Инђија	за	2017.	
годину.
	 Стручне	и	административне	послове	за	потребе	
Комисије	 обавља	 Одељење	 за	 друштвене	 делатности	
Општинске	управе	општине	Инђија.

V
	 Јавни	конкурс	садржи:	
1.	област	од	јавног	интереса	односно	намену	за	коју	се	
конкурс	расписује;
2.	износ	средстава	за	које	се	конкурс	спроводи;
3.	трајање	програма	и	пројеката;
4.	место	и	рок	за	достављање	пријава,	предлога	програма	
и	пројеката;	
5.	удружења	која	имају	право	на	подношење	пријава;
6.	услове	које	подносилац	пријаве	мора	да	испуњава;	
7.	критеријуме	за	доделу	средстава;
8.	 обавезну	 документацију,	 која	 се	 подноси	 уз	 учешће	
на	конкурсу;	
9.	рок	за	доношење	одлуке	и	
10.	начин	објављивања	одлуке.	
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11.	напомену	да	се	непотпуне,	неблаговремене	и	пријаве	
које	нису	предате	на	прописаном	обрасцу	неће	узети	у	
разматрање;
12.	друге	елементе	које	садржи	уобичајено	садржи	јавни	
конкурс.	

VI
Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 наредног	 дана	 од	 дана	
објављивања	у	„Службеном	листу	општине	Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	55-140/2017-II
Дана:	24.02.2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	 основу	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	Статута	
општине	 Инђија	 -	 Пречишћен	 текст	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	број	9/13)	и	члана	32.	став	1.	Одлуке	
о	ауто	такси	превозу	(„Службени	лист	општина	Срема“	
број	2/10	и	27/11	и	„Сл.	лист	општине	Инђија“	број	7/12	
и	26/16),	
	 Председник	општине	Инђија,	доноси

РЕШЕЊЕ
	О	ЕКОНОМСКИ	НАЈНИЖОЈ	ЦЕНИ	УСЛУГА	
У	АУТО-ТАКСИ	ПРЕВОЗУ	НА	ТЕРИТОРИЈИ	

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I
	 Утврђује	 се	 економски	 најнижа	 цена	 услуга	
у	 оквиру	 такси	 тарифа	 такси	 превоза	 на	 територији	
општине	Инђија,	и	то:

Услуга Тарифа 1 Тарифа 2
Старт 130 дин. 130 дин.
Километар вожње 80 дин./км 100 дин./км
Сат чекања 500 дин. 500 дин.
Накнада за пртљаг 
(осим личног) 50 дин./ком. 50 дин./ком.

	 Цена	услуге	такси	превоза	из	претходног	става	
обухвата:	цену	започињања	такси	услуге	превоза	(старт),	
цену	 по	 пређеном	 километру	 превоза	 (километар	
вожње),	цену	чекања	у	току	вршења	услуге	такси	превоза	
по	захтеву	корисника	услуге	(сат	чекања)	и	накнаду	за	
превоз	пртљага,	осим	личног	пртљага	путника.

	 Тарифа	 1	 се	 наплаћује	 сваког	 радног	 дана	 и	
суботом,	у	времену	од	06.00	до	22.00	часа,	а	Тарифа	2	
се	 наплаћује	 сваког	 радног	 дана	 и	 суботом	 у	 времену	
од	 22.00	 до	 06.00	 часа,	 као	 и	 недељом	 и	 државним	
празником.

II

	 Таксиметар	 мора	 бити	 подешен	 искључиво	 у	
складу	са	тачком	I	овог	Решења.

III

	 Цене	утврђене	у	тачки	I	овог	Решења	примењују	
се	почев	од	17.02.2017.	године.

IV

	 Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општинe	Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:	344-18/2017-II
Дана:	17.02.2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	 основу	 члана	 5.	 став	 1.	 Одлуке	 о	 начину,	
мерилима	и	критеријумима	за	избор	пројеката	у	култури	
који	се	финансирају	и	суфинансирају	из	буџета	Општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“,	број	1/2012)	
и	члана	55.	став	1.	тачка	12.	Статута	општине	Инђија–	
пречишћен	 текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“,	
број	9/2013),
	 Председник	општине	Инђија,	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О	ОБРАЗОВАЊУ	КОМИСИЈЕ	ЗА	
ИЗБОР	ПРОЈЕКАТА	У	КУЛТУРИ	

КОЈИ	СЕ	ФИНАНСИРАЈУ	
И	СУФИНАНСИРАЈУ	ИЗ	

БУЏЕТА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА	

I
	 Образује	 се	 Комисија	 за	 потребе	 спровођења	
Конкурса	за	избор	пројеката	у	култури,	као	и	пројеката	
уметничких,	односно	стручних	и	научних	истраживања	
у	култури	Општине,	за	буџетску	2017.	годину.

II
	 Комисију	 чине	 председник	 и	 шест	 чланова,	 и	
то:
председник	Комисије:
1.	Ружица	Јовановић,
чланови	Комисије:
2.	Никола	Дошен,
3.	Снежана	Иваниш,
4.	Никола	Бандулаја,	
5.	Драган	Сурла,
6.	Љубица	Галчић	и
7.	Драгана	Радиновић.
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III
	 Задатак	Комисије	је	да,	у	складу	са	Одлуком	о	
начину,	мерилима	и	критеријумима	за	избор	пројеката	у	
култури	који	се	финансирају	и	суфинансирају	из	буџета	
Општине	 Инђија,	 а	 по	 завршетку	 Конкурса,	 спроведе	
поступак	 избора	 пројеката	 и	 предложи	 Председнику	
доношење	решења	о	финансирању	пројеката	у	култури.

IV
	 Административно	 –	 техничке	 послове	 за	
Комисију	 обавља	 Одељење	 за	 друштвене	 делатности	
Општинске	управе	општине	Инђија.

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

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-27/2017-II
Дана:	21.02.2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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	 На	 основу	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 3.	 и	 12.	
Статута	општине	Инђија	-	пречишћен	текст	(„Службени	
лист	 општине	 Инђија“,	 9/13),	 члана	 3.	 став	 2.	 Одлуке	
о	 стипендирању	 студената	 („Службени	 лист	 општина	
Срема“,	број	24/07,	40/08,	33/09,	42/09	и	„Службени	лист	
општине	Инђија“,	број	2/14	и	18/15)	и	члана	11.	Одлуке	
о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2017.	 годину	 („Сл.	 лист	
општине	Инђија“,	број	26/16),
	 Председник	општине	Инђија,	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I
	 Из	 средстава	 буџета	 општине	Инђија	 за	 2017.	
годину	стипендираће	се	100	(словима:	сто)	студената	са	
територије	општине	Инђија.

II
	 Висина	 стипендије	 износи	 10.000,00	
(десетхиљададинара)	на	месечном	нивоу	и	исплаћује	се	
за	10	(десет)	месеци	у	току	календарске	године.

III
	 О	спровођењу	овог	Решења	стараће	се	Одељење	
за	 друштвене	 делатности	 и	 Одељење	 за	 финансије	
Општинске	управе	општине	Инђија.

IV
	 Ово	Решење	објавити	у	„Службеном	листу	

општине	Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	67-1/2017-II
Дана:	21.	фебруар	2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1601/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	142/14	и	38/15-др.	закон)	и	чл.	55.	став	1.	тачка	12.	
Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	(„Службени	
лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013),	 Одлуке	 о	 буџету	
општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија	 18/15),	
Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	
(„Сл.	лист	општине	Инђија	16/16),	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	за	школски	спорт	ИН	Инђија	бр.	
40-42/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1021/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
42/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 34.900,00	 дин.	 Савезу	 за	 школски	 спорт	
ИН	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/145	трошкови	чланарине	Савезу	за	школски	спорт	
Срема,	други	део	за	2016.год.,	у	износу	од:																	34.900,00 
дин.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Савеза	 за	
школски	 спорт	 ИН	 Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-18303763-54.
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3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1603/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија	 бр.	 9/2013),	 Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	
за	 2016.год.	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	 16/16),	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Карате	 клуб	
„Железничар“	 Инђија	 бр.	 40-33/2016-III	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	40-1031/2016-
III	о	измени	решења	бр.	40-33/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 21.600,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/35	трошкови	коришћења	спортске	хале	за	октобар	
2016.	год.,	у	износу	од:		 	 														21.600,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Карате	
клуба	 „Железничар“	 Инђија,	 у	 Управиза	 трезор,	 број 
840-18302763-47.

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

4. Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	

Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1606/2016-II
Дана:	17.	новембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија-пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	16/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	ФК	„Слога“	Марадик	бр.	40-51/2016-III	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	
40-1030/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-51/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 10.000,00	 ФК	 „Слога“	Марадик,	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	54/85	трошкове	чланарине	за	први	део	сезоне	2016/17	
ОФС	Инђије,	у	износу	од:					 														10.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	
рачун	 Фудбалског	 клуба	 „Слога“	 Марадик,	 број 
840-19864763-20.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4. Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1607/2016-II
Дана:	17.	новембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	16/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	ФК	„Слога“	Марадик	бр.	40-51/2016-III	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	
40-1030/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-51/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 7.652,95	 ФК	 „Слога“	 Марадик,	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	54/86	трошкове	електричне	енергије,	у	износу	од:		
      7.652,95	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	
рачун	 Фудбалског	 клуба	 „Слога“	 Марадик,	 број 
840-19864763-20.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1608/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.год.	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 бр.	 16/16),	 и	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 ФК	 „Полет“	 Нови	 Карловци	 бр.	 40-
55/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	
Решења	бр.	40-1034/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 90.000,00	 дин.	 ФК	 „Полет“	 Нови	 Карловци	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	 54/96	трошкове	хранарине	 за	октобар	2016.	 у	износу	
од:		 	 	 	 														90.000,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	ФК	
„Полет“	Нови	Карловци	број	840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1609/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/2014,	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Уговора	
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	Културно	
уметничког	 друштва	 „Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	
број	40-432/2016-II	и	Анекса	уговора	о	додели	средстава	
за	реализацију	програма	Културно	уметничког	друштва	
„Петефи	Шандор“	из	Марадика	број	40-432-1/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III	 Функција	
860	 –	 Рекреација,	 култура	 и	 вере	 некласификоване	
на	 другом	 месту,	 Програм	 13-Развој	 културе,	 Шифра	
програма	1201,	Програмска	активност	0002-Подстицаји	
културном	 и	 уметничком	 стваралаштву,	 Економска	
класификација	481,	позиција	53	–	Дотације	невладиним	
организацијама	 –	 Програми	 и	 пројекти	 у	 области	
културе,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	 од	 70.000,00 
дин.	Културно	уметничком	друштву	„Петефи	Шандор“	
из	Марадика	на	основу	Уговора	о	додели	 средстава	 за	
реализацију	 програма	 Културно	 уметничког	 друштва	
„Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	 број	 40-432/2016-II	
и	 Анекса	 уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
програма	 Културно	 уметничког	 друштва	 „Петефи	
Шандор“	из	Марадика	број	40-432-1/2016-II,

53/79	 трошкови	 набавке	 ношњи	 и 
инструмената.......................................................70.000,00

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Културно	
уметничком	 друштву	 „Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	
број	840-19056763-87.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4. Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1610/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/2014,	 68/15-др.закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Уговора	
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	Културно	
уметничког	 друштва	 „Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	
број	40-432/2016-II	и	Анекса	уговора	о	додели	средстава	
за	реализацију	програма	Културно	уметничког	друштва	
„Петефи	Шандор“	из	Марадика	број	40-432-1/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.		Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III	 Функција	
860–Рекреација,	 култура	 и	 вере	 некласификоване	 на	
другом	 месту,	 Програм	 13-	 Развој	 културе,	 Шифра	
програма	1201,	Програмска	активност	0002-	Подстицаји	
културном	 и	 уметничком	 стваралаштву,	 Економска	
класификација	481,	позиција	53	–	Дотације	невладиним	
организацијама	 –	 Програми	 и	 пројекти	 у	 области	
културе,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	 од	 45.000,00 
дин.	Културно	уметничком	друштву	„Петефи	Шандор“	
из	Марадика	на	основу	Уговора	о	додели	 средстава	 за	
реализацију	 програма	 Културно	 уметничког	 друштва	
„Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	 број	 40-432/2016-II	
и	 Анекса	 уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
програма	 Културно	 уметничког	 друштва	 „Петефи	
Шандор“	из	Марадика	број	40-432-1/2016-II,

53/78	Услуге	по	уговору	(кореограф)...............45.000,00

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Културно	
уметничком	 друштву	 „Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	
број	840-19056763-87.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1611/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/2014,	 68/15-др.закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Уговора	
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	Културно	
уметничког	 друштва	 „Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	
број	40-432/2016-II	и	Анекса	уговора	о	додели	средстава	
за	реализацију	програма	Културно	уметничког	друштва	
„Петефи	Шандор“	из	Марадика	број	40-432-1/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III	 Функција	
860	 –	 Рекреација,	 култура	 и	 вере	 некласификоване	
на	 другом	 месту,	 Програм	 13-Развој	 културе,	 Шифра	
програма	1201,	Програмска	активност	0002-Подстицаји	
културном	 и	 уметничком	 стваралаштву,	 Економска	
класификација	481,	позиција	53	–	Дотације	невладиним	
организацијама	 –	 Програми	 и	 пројекти	 у	 области	
културе,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	 од	 50.000,00 
дин.	Културно	уметничком	друштву	„Петефи	Шандор“	
из	Марадика	на	основу	Уговора	о	додели	 средстава	 за	
реализацију	 програма	 Културно	 уметничког	 друштва	
„Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	 број	 40-432/2016-II	
и	 Анекса	 уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
програма	 Културно	 уметничког	 друштва	 „Петефи	
Шандор“	из	Марадика	број	40-432-1/2016-II,

53/77	трошкови	превоза	на	фестивале..........	50.000,00

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Културно	
уметничком	 друштву	 „Петефи	 Шандор“	 из	 Марадика	
број	840-19056763-87.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1613/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	 16/16),	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	
пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	
Стрељачки	 клуб	 „Младост“	 Инђија	 бр.	 40-25/2016-III	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	
40-1006/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-25/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 9.800,00	 дин.	 Стрељачком	 клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/53	покриће	трошкова	превоза	у	износу	од:	
	 	 	 	 	 		9.800.00	дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1614/2016-II
Дана:	09.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 бр.	 16/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	
програма	 пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	
реализацију	Женском	рукометном	клубу	„Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-20/2016-II	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	1/16),
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 182.000,00	 дин.	Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/160	 трошкови	 хранарине	 за	 септембар	 2016.,	 у	
износу	од:		 	 	 												182.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

282
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1615/2016-II
Дана:	09.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 бр.	 16/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	
програма	 пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	
реализацију	Женском	рукометном	клубу	„Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-20/2016-II	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	1/16),
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	
у	 износу	 од	 182.000,00	 дин.	 Женском	 рукометном	
клубу„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/160	трошкови	хранарине	 за	 август	2016,	 у	износу	
од:		 	 	 	 												182.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------



Број	7,	страна	број		310																												Службени	лист	општине	Инђија																												Уторак	28.	фебруар	2017.

283
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1619/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	16/16),	и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	
пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	
Куглашки	клуб	„Железничар“	Инђија	бр.	40-27/2016-III	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	40-
1008/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-27/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
опшине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 29.000,00	 дин.	 Куглашком	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/122	трошкови	хранарине,	у	износу	од:			5.000,00	дин.
-	54/126	 трошкови	коришћења	спортске	хале,	у	износу	
од:		 	 	 	 													24.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
Куглашког	 клуба	 „Железничар	 “	 Инђија	 број 
840-18865763-11

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1622/2016-II
Дана:	14.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 бр.	 16/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	ФК	 „Инђија“	Инђија	 бр.	 40-31/2016-III	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	
40-1010/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-31/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	129.870,00	дин.	Фудбалском	клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/39	 трошкове	 стручног	 ангажовања	 по	 уговору,	 у	
износу	од:		 	 	 												100.000,00	дин.
-	54/48	трошкове	пореза	и	доприноса,	у	износу	од:		
                  29.870,00	дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	 рачун	Фудбалског	
клуба	„Инђија“	Инђија	број	840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1623/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	16/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Планинарског	 клуба	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-43/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.40-1022/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-43/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 20.000,00	 дин.,	 Планинарском	
клубу	„Железничар“	Инђија,	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-54/149	 трошкови	 хранарине	 за	 април	 у	 2016.	 год,	 у	
износу	од:		 	 	 														20.000,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун,	Планинарског	
клуба	 „Железничар“	 Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	
рачуна	840-17987763-73.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

286
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1625/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	16/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Општинском	фудбалском	савезу	„Инђија“	
бр.	 40-19/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1002/2016-III	 о	 измени	 Решења	
бр.	40-19/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 3.678,10	 дин.,	 Општинском	
фудбалском	савезу	„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	
додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/113	 трошкови	 телефона	 и	 интернета	 за	 октобар	
2016.	год.,	у	износу	од:		 	 	 	3.678,10	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	 Општинског	 фудбалског	 савеза	 „Инђија“,	 број	
рачуна	840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1626/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14,	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
чл.	 8.,	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	
општине	Инђија“	бр.	18/15),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	16/16),	
и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Савезу	Спортова	
Општине	 Инђија	 бр.	 40-36/2015-III	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 1/16),	 Решења	 број	 40-1015/2016-III	
о	измени	Решења	број	40-36/2016-III	и	Анекса	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
Савеза	Спортова	општине	Инђија	из	Инђије	у	делу	који	
се	односи	на	програмске	активности	у	2016.	 год	бр.	 II	
40-1358,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 5.046,00	 дин.	 Савезу	 Спортова	 Општине	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/5	 трошкови	 накнада	 за	 превоз	 за	 мај	 2016.год.,у	
износу	од:		 	 	 	 	5.046,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Савеза	
Спортова	 Општине	 Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1627/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14,	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
чл.	 8.,	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	
општине	Инђија“	бр.	18/15),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	16/16),	
и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Савезу	Спортова	
Општине	 Инђија	 бр.	 40-36/2015-III	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 1/16),	 Решења	 број	 40-1015/2016-III	
о	измени	Решења	број	40-36/2016-III	и	Анекса	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
Савеза	Спортова	општине	Инђија	из	Инђије	у	делу	који	
се	 односи	на	програмске	 активности	 у	 2016.	 год.	 бр.II	
40-1358,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 5.550,00	 дин.	 Савезу	 Спортова	 Општине	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/5	 трошкови	 накнада	 за	 превоз	 за	 јун	 2016.год.,у	
износу	од:		 	 	 	 		5.550,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Савеза	
Спортова	 Општине	 Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	
840-17895763-11

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1628/2016-II
Дана:	16.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14,	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
чл.	 8.,	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	
општине	Инђија“	бр.	18/15),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	16/16),	
и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Савезу	Спортова	
Општине	 Инђија	 бр.	 40-36/2015-III	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 1/16),	 Решења	 број	 40-1015/2016-III	
о	измени	Решења	број	40-36/2016-III	и	Анекса	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
Савеза	Спортова	општине	Инђија	из	Инђије	у	делу	који	
се	 односи	на	програмске	 активности	 у	 2016.	 год.	 бр.II	
40-1358,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 9.250,00	 дин.	 Савезу	 Спортова	 Општине	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/5	трошкови	накнада	за	превоз	за	октобар	2016.год.,у	
износу	од:		 	 	 	 	9.250,00	дин.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 код	 Савеза	
Спортова	Општине	Инђија	број	840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1630/2016-II
Дана:	15.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	
бр.	 16/16),	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	
пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	
Железничком	шаховском	клубу	„Слога“	Инђија	бр.	40-
23/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	
Решења	 бр.	 40-1004/2016-III	 о	 измени	 Решења	 бр.	 40-
23/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 6.000,00	 дин.	 Железничком	
шаховском	клубу	 „Слога“	Инђија	на	основу	Уговора	о	
додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/119	покриће	трошкова	за	судијске	трошкове	у	износу	
од:		 	 	 	 	 	6.000,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Железничког	
шаховског	 клуба	 „Слога“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	
број	840-19546763-25.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1631/2016-II
Дана:	17.	новембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	
општина	Срема“,	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	Срема“,	
бр.	 16/16)	 и	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализацију	пројекта	Општинске	организације	инвалида	
рада	Инђија	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Општинске	 организације	 инвалида	 рада	 Инђија	
из	 Инђије	 по	 основу	 Уговора	 број	 401-149/2016	 за	
материјалне	 трошкове	 у	 2016.	 години,	 одобравају	 се	
средства	 у	 висини	 35.460,00	 динара.	 Средства	 која	 се	
одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о	 буџету	 општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 по	 Програму	 3	 –	 Локални	
економски	развој,	Шифра	–	1501,	Пројекат	1	„Конкурс	
за	социохуманитарне	организације,	Раздео	3,	Функција	
160	 -	Опште	 јавне	 услуге	 које	 нису	 класификоване	 на	
другом	месту,	Позиција	45/7,	Економска	класификација-	
481,	Дотације	невладиним	организацијама.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-18521763-28.

3.	 О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	 Оделење	 за	
привреду	и	финансије.
 
4.	Ово	решење	објавити	у	„Сл.	листу	општине	Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1633-1/2016-II
Дана:	28.	новембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 („Сл.	
лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 18/15),	 Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	
Срема“,	 бр.	 16/16)	 и	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
новчаних	 средстава	 за	 реализацију	пројекта	Удружења	
за	 заштиту	ЗОО	парка	 „Коки“	 за	 реализацију	пројекта	
„Унапређење	рада	ЗОО	парка“,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Удружењу	 за	 заштиту	 ЗОО	парка	 „Коки“	 из	Инђије	
по	 основу	Уговора	 број	 401-145-1/2016-II	 за	 трошкове	
пројекта	 „Унапређење	 рада	 ЗОО	 парка“	 одобравају	 се	
средства	 у	 висини	 300.000,00	 динара.	 Средства	 која	
се	 одобравају	 утврђена	 су	Одлуком	 о	 буџету	 општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 по	 Програму	 3	 –	 Локални	
економски	развој,	Шифра	–	1501,	Пројекат	1	„Конкурс	
за	 финансирање/суфинансирање	 пројеката	 из	 области	
ловства	и	унапређења	чувања	разних	врста	животиња	у	
рекреативне,	 едукативне	и	научне	 сврхе	на	 територији	
општине	 Инђија,	 Раздео	 3,	 Функција	 160	 -	 Опште	
јавне	услуге	које	нису	класификоване	на	другом	месту,	
Позиција	 50/105,	 Економска	 класификација	 -	 481,	
Дотације	невладиним	организацијама.

2.	Уплата	 средстава	извршиће	се	на	 текући	рачун	број	
840-19854763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1637/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	
и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Атлетском	клубу	
Инђија	 бр.	 40-34/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1014/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-34/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 15.000,00	 дин.	 Атлетском	 клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/130	исплату	хранарине	за	јун	2016.	у	износу	од:		
                  15.000,00	дин.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Атлетског	
клуба	 „Инђија“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор	 број 
840-19453763-53.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1638/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	
и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Атлетском	клубу	
Инђија	 бр.	 40-34/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1014/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-34/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 50.000,00	 дин.	 Атлетском	 клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/132	трошкове	спортске	опреме	у	износу	од:	50.000,00	
дин.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Атлетског	
клуба	„Инђија“	Инђија	у	Управи	за	трезор,	рачун	број	
840-19453763-53.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1644/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Клуб	дизача	тегова	и	дисциплина	снаге	
„Камен“	 Инђија	 бр.	 40-44/2016-III	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.40-1023/2016-III	о	
измени	Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	25.000,00	дин.,	Клубу	дизача	тегова	
и	дисциплина	снаге	„Камен“	Инђија,	на	основу	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
за:

-	 54/71	 трошкови	чланарине	Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	за	IV	квартал	2016.	год.,	у	износу	од:														25.000,00	
дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Клуб	дизача	тегова	и	дисциплина	снаге	„Камен“	
Инђија,	број	рачуна	840-17922763-06.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1645/2016-II
Дана:	22.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 бр.	 16/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	ФК	 „Инђија“	Инђија	 бр.	 40-31/2016-III	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	
40-1010/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-31/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	502.542,00	дин.	Фудбалском	клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/37	исплату	хранарине,	други	део	за	октобар	2016	у	
износу	од:		 	 	 												450.000,00	дин.
-	54/48	исплату	трошкова	пореза:																52.542,00	дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	 рачун	Фудбалског	
клуба	„Инђија“	Инђија	број	840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1647/2016-II
Дана:	01.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14,	 и	 68/15-др.	 Закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	чл.	
8.Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	
Инђија“	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	
16/16),	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 22/16)	 и	
Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	Савезу	Спортова	
Општине	 Инђија	 бр.	 40-37/2016-III	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	 1/16),	 Решења	 бр.	 40-1016/2016-III	 о	
измени	решења	бр.	40-37/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.,	 Раздео	 III,	 Функција	
810	 –	Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	Програм	 14	 (1301)-	
Развој	 спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	
0001	 –	Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	55	–	Специјализоване	услуге	-	превоз	спортиста	
одобравају	 се	 средства	 у	 износу	 од	 1.816.226,28	 дин.	
Савезу	Спортова	Општине	Инђија	на	основу	Уговора	о	
додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

- 55 трошкови	превоза	у	износу	од:									1.816.226,28	дин.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Савеза	
Спортова	 Општине	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1649/2016-II
Дана:	18.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	 16/16),	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Карате	 клуб	
„Железничар“	 Инђија	 бр.	 40-33/2016-III	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	40-1031/2016-
III	о	измени	решења	бр.	40-33/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 12.100,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/33	трошкови	котизације	у	износу	од:			12.100,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Карате	
клуба	 „Железничар“	 Инђија,	 у	 Управиза	 трезор,	 број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1651/2016-II
Дана:	02.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	 ребалансу	буџета	општине	Инђија	 за	 2016.год.	 („Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16),	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Карате	 клуб	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-33/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1031/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
33/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 9.100,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/31	трошкови	хранарине	за	август	2016.	у	износу	од:		
      9.100,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	Карате	
клуба	„Железничар“	Инђија	број	840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1652/2016-II
Дана:02.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16),	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Карате	 клуб	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-33/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1031/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
33/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 6.100,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/34	трошкови	превоза	у	износу	од:		 	6.100,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Карате	
клуба	 „Железничар“	 Инђија,	 у	 Управиза	 трезор,	 број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1653/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 49.064,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/9	трошкови	хранарине	октобар	2016.	год.,	у	износу	
од:		 	 	 	 														49.064,00	дин.	

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 код	
Управе	 за	 трезор,	 Кошаркашког	 клуба	 „Железничар“	
Инђија,	број	рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1654/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 49.064,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/9	 трошкови	 хранарине	 септембар	 2016.	 год., 
у	износу	од:	 	 	 														49.064,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Кошаркашког	клуба	„Железничар“	Инђија,	број	
рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1655/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр	22/16),	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	Стрељачки	 клуб	 „Младост“	Инђија	 бр.	
40-25/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1006/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-
25/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	37.500,00	дин.	Стрељачком	клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/51	 трошкове	 чланарине	Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	III	квартал	за	2016.	год.,	у	износу	од:												37.500,00	
дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-18019763-06

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

304
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1656/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	16/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 75.000,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/14	 трошкови	чланарине	Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	за	IV	квартал	2016.	год.,	у	износу	од:								75.000,00 
дин.	

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Кошаркашког	клуба	„Железничар“	Инђија,	број	
рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1660/2016-II
Дана:	25.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 бр.	 16/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	
програма	 пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	
реализацију	Женском	рукометном	клубу	„Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-20/2016-II	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	1/16),	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 60.000,00	 дин.	 Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/166	судијски	трошкови,	у	износу	од:				46.200,00	дин.	
-	54/167	порези	и	доприоси,	у	износу	од:				13.800,00	дин. 

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1661/2016-II
Дана:25.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 бр.	 16/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	
програма	 пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	
реализацију	Женском	рукометном	клубу	„Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-20/2016-II	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	1/16),	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 53.767,00	 дин.	 Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/166	судијски	трошкови,	у	износу	од:			41.400,00	дин. 
-	54/167	порези	и	доприоси,	у	износу	од:			12.367,00	дин.	

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1662/2016-II
Дана:	02.	децембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	
општина	Срема“,	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	Срема“,	
бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општина	Срема“,	 бр.	 22/16)	 и	
на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
пројекта	„Четири	плус	један“	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Удружењу	грађана	„4+1“	из	Инђије	 за	финансирање	
пројекта	 “Помоћ	 у	 кући“	 за	 октобар	 2016.	 године,	
за	 материјалне	 трошкове,	 одобравају	 се	 средства	 у	
висини	 32.300,00	 динара.	 Средства	 која	 се	 одобравају	
утврђена	 су	 Одлуком	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	
2016.	 годину,	 по	 Програму	 11	 -	 Социјална	 и	 дечија	
заштита,	 Шифра	 –	 0901,	 Програмска	 активност	 -	
0003,	 Подршка	 социохуманитарним	 организацијама,	
Раздео	 3,	 Функција	 160	 -	 Опште	 јавне	 услуге	 које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 	 Позиција	 45/1,	
Економска	 класификација-481,	 Дотације	 невладиним	
организацијама	–	Социохуманитарне	организације. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-14447763-28	код	Управе	за	трезор.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1664/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр	22/16)	
и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Атлетском	клубу	
Инђија	 бр.	 40-34/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1014/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-34/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 30.000,00	 дин.	 Атлетском	 клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/130	исплату	хранарине	за	јул	2016.	у	износу	од:		
                 30.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Атлетског	
клуба	 „Инђија“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор	 број 
840-19453763-53.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4. Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1665/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 16/16,	 Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Планинарског	 клуба	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-43/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.40-1022/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-43/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 15.000,00	 дин.,	 Планинарском	
клубу	„Железничар“	Инђија,	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/150	трошкови	чланарине	Савезу	спортова	општине	
Инђија	за	IV	квартал	2016.	год.,	у	износу	од:	15.000,00	
дин. 

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Планинарског	клуба	„Железничар“	Инђија,	број	
рачуна	840-17987763-73.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

310
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1675/2016-II
Дана:	23.	новембар	2016.	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,	 108/13,	 142/14,	
68/15	 и	 103/16),	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
чл.	3.	11.	и	13.	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	
год.	 („Сл.	 лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 18/15)	 Одлуке	 о	
ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 („Сл.	
лист	општина	Срема“,	бр.	16/16),	и	
	 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	 2016.	 годину,	 Раздео	 3,	 Програм	 15	 –	
Локална	 самоуправа,	 Програмска	 активност	 0010–	
Резерве,	 Функција	 160	 –	 Опште	 јавне	 услуге	 које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 економска	
класификација	 499,	 позиција	 41	 –	 Текућа	 буџетска	
резерва,	одобравају	се	средства	у	износу	од	1.020.000,00 
дин.	 у	 оквиру	 Раздела	 4,	 Програм	 15	 –	 Локална	
самоуправа,	 Програмска	 активност	 -	 0602-0001	 –	
Функционисање	 локалне	 самоуправе	 и	 градских	
општина,	 Функцја	 130	 –	 Опште	 услуге,	 позиција	 63;	
економска	 класификација	 421	 –	 Стални	 трошкови,	 за	
трошкове	услуга	мобилне	телефоније.

2. Средства	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења	 распоређују	 се	 у	
оквиру	 Раздела	 4,	 Програм	 15	 –	 Локална	 самоуправа,	
Програмска	 активност	 -	 0602-0001	 –	 Функционисање	
локалне	самоуправе	и	градских	општина,	Функцја	130–	
Опште	 услуге,	 позиција	 63;	 економска	 класификација	
421	 –	 Стални	 трошкови,	 за	 трошкове	 услуга	 мобилне	
телефоније.

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

4.	Ово	решење	објавити	у	«Службеном	листу	општине	
Инђија».

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1676/2016-II
Дана:	25.	новембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	 16/16),	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Карате	 клуб	
„Железничар“	 Инђија	 бр.	 40-33/2016-III	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	40-1031/2016-
III	о	измени	решења	бр.	40-33/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину.,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 7.500,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/33	трошкови	котизације	у	износу	од:					7.500,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Карате	
клуба	 „Железничар“	 Инђија,	 у	 Управиза	 трезор,	 број 
840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

312
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1677/2016-II
Дана:02.	децембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	
општина	Срема“,	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016	год.	(„Сл.	лист	општина	Срема“,	
бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	
за	 2016	 год.	 („Сл.	 лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 22/16)	 и	
на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
пројекта	 Међуопштинске	 организације	 цивилних	
инвалида	рата	из	Инђије,	
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Међуопштинској	 организацији	 цивилних	 инвалида	
рата	 из	 Инђије	 по	 основу	 Уговора	 број	 401-157/2016	
за	 материјалне	 трошкове	 у	 2016.	 години,	 одобравају	
се	 средства	 у	 висини	 1.209,00	 динара.	 Средства	 која	
се	 одобравају	 утврђена	 су	Одлуком	 о	 буџету	 општине	
Инђија	за	2016.	годину,	по	Програму	11	–	Социјална	и	
дечја	 заштита,	 Шифра	 –	 0901,	 Програмска	 активност	
0003	 -	 Подршка	 социохуманитарним	 организацијама,	
Раздео	 3,	 Функција	 160	 -	 Опште	 јавне	 услуге	 које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 Позиција	 45/5,	
Економска	 класификација	 -	 481,	 Дотације	 невладиним	
организацијама.	

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-8458763-09.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1679/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16)	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Савезу	за	школски	спорт	ИН	Инђија	бр.	
40-42/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1021/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
42/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 10.948,00	 дин.	 Савезу	 за	 школски	 спорт	
ИН	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/147	трошкови	судија,	делегата	и	др.	службених	лица	
у	износу	од:		 	 	 	 	8.000,00	дин.
-	54/148	трошкови	пореза	и	доприноса	у	изосу	од:   
	 	 	 	 	 	2.948,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Савеза	 за	
школски	 спорт	 ИН	 Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-18303763-54.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1680/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	 за	2016.	 год.	 („Службени	лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр	22/16)	и	
Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	и	
утврђивања	средстава	за	реализацију	ФК	„Полет“	Нови	
Карловци	бр.	40-55/2016-III	 („Службени	лист	општине	
Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.	40-1034/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 30.000,00	 дин.	 ФК	 „Полет“	 Нови	 Карловци	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	 54/97	 трошкове	 чланарине	Савезу	 споротва	 општине	
Инђија	за	IV	квартал	у	2016.	год.,	у	износу	од:								30.000,00	
дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	ФК	
„Полет“	Нови	Карловци	број	840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------



Број	7,	страна	број		326																												Службени	лист	општине	Инђија																												Уторак	28.	фебруар	2017.

315
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1684/2016-II
Дана:	01.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/2014,	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	 („Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	
Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	
годину	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.22/16)	 и	
Уговора	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-121-1/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III	 Функција	
860	 –	 Рекреација,	 култура	 и	 вере	 накласификоване	
на	 другом	 месту,	 Програм	 13-Развој	 културе,	 Шифра	
програма	1201,	Економска	класификација	424,	позиција	
52	 –	Специјализоване	 услуге	 -	Услуге	 информисања	 –	
Информисање,	Удружењу	ЦЕСЕР,	одобравају	се	средства	
у	 износу	 од	 250.000,00	 дин.	 за	 покриће	 трошкова	 на	
основу	Уговора	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	
јавног	информисања	401-121-1/2016-II.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Удружења	
ЦЕСЕР	број	840-14992763-60.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1685/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 ФК	 „Слога“	 Марадик	 бр.	 40-51/2016-
III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	
бр.40-1030/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-51/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 37.500,00	 ФК	 „Слога“	Марадик,	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	 54/85	трошкови	чланарине	Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	за	IV	квартал	2016.	год,	у	износу	од:																37.500,00	
дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	
рачун	 Фудбалског	 клуба	 „Слога“	 Марадик,	 број 
840-19864763-20.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1687/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија	“	бр.	22/16),	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Теквондо	 клуб	 „Елит“	 Инђија	 бр.	 40-
39/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	
Решења	бр.	40-1018/2016-III	о	измени	Решења	број	40-
39/2016-III,	
	 	Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	од	15.000,00	дин.	Теквондо	клубу	„Елит“	Инђија	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	54/139	трошкови	чланарине	у	износу	од:	15.000,00	дин.	

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Теквондо	
клуба	 „Елит“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-19241763-24.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1691/2016-II
Дана:	05.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	о	ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Теквондо	 клуб	 „Елит“	 Инђија	 бр.	 40-
39/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	
Решења	бр.	40-1018/2016-III	о	измени	Решења	број	40-
39/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	од	100.000,00	дин.	Теквондо	клубу	„Елит“	Инђија	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	54/140	трошкове	спортске	опреме,	у	износу	од:		 	
                100.000,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Теквондо	
клуба	 „Елит“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-19241763-24.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1706/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр	22/16),	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	Стрељачки	 клуб	 „Младост“	Инђија	 бр.	
40-25/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1006/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-
25/2016-	III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	11.800,00	дин.	Стрељачком	клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/53	трошкове	превоза,	у	износу	од:						11.800,00	дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1707/2016-II
Дана:	16.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Женском	
рукометном	клубу	„Железничар“	Инђија	бр.	40-20/2016-
II	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 55.194,00	 дин.	 Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/166	судијски	трошкови,	у	износу	од:				42.500,00	дин.	
-	54/167	порези	и	доприоси,	у	износу	од:				12.694,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1708/2016-II
Дана:	16.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.22/16)	 и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Женском	
рукометном	клубу	„Железничар“	Инђија	бр.	40-20/2016-
II	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 55.304,00	 дин.	 Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/166	судијски	трошкови,	у	износу	од:				42.584,00	дин.
-	54/167	порези	и	доприоси,	у	износу	од:			12.720,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1712/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Општинском	фудбалском	савезу	„Инђија“	
бр.	 40-19/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1002/2016-III	 о	 измени	 Решења	
бр.	40-19/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 14.740,00	 дин.,	 Општинксом	
фудбалском	савезу	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/114	трошкови	канцеларијског	материјала,	у	износу	
од:		 	 	 	 														14.740,00	дин.	

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	 Општинског	 фудбалског	 савеза	 „Инђија“,	 број	
рачуна	840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1713/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Општинском	фудбалском	савезу	„Инђија“	
бр.	 40-19/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
1/16)	и	Решења	бр.40-1002/2016-III	о	измени	Решења	бр.	
40-19/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 1.500,00	 дин.,	 Општинксом	
фудбалском	савезу	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/114	трошкови	канцеларијског	материјала,	у	износу	
од:		 	 	 	 	 		1.500,00	дин.

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	 Општинског	 фудбалског	 савеза	 „Инђија“,	 број	
рачуна	840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1714/2016-II
Дана:	20.	децембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	
општина	Срема“,	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	Срема“,	
бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општина	Срема“,	 бр.	 22/16)	 и	
на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
пројекта	„Четири	плус	један“	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Удружењу	грађана	„4+1“	из	Инђије	 за	финансирање	
пројекта	 “Помоћ	 у	 кући“	 децембар	 2016.	 године,	
одобравају	 се	 средства	 у	 висини	 15.000,00	 динара	 за	
дечије	 пакетиће.	Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	
су	Одлуком	о	буџету	општине	Инђија	 за	2016.	 годину,	
по	 Програму	 11	 -	 Социјална	 и	 дечија	 заштита,	
Шифра–	0901,	Програмска	активност	 -	 0003,	Подршка	
социохуманитарним	организацијама,	Раздео	3,	Функција	
160	 -	Опште	 јавне	 услуге	 које	 нису	 класификоване	 на	
другом	месту,	Позиција	45/1,	Економска	класификација-	
481,	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	
Социохуманитарне	организације.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-14447763-28	код	Управе	за	трезор.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1715/2016-II
Дана:	06.	децембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	
општина	Срема“,	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	Срема“,	
бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општина	Срема“,	 бр.	 22/16)	 и	
на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
пројекта	„Четири	плус	један“	из	Инђије,	
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Удружењу	грађана	„4+1“	из	Инђије	 за	финансирање	
пројекта	 “Помоћ	 у	 кући“	 новембар	 2016.	 године,	
одобравају	 се	 средства	 у	 висини	 509.745,81	 динара.	
Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о	
буџету	општине	Инђија	за	2016.	годину,	по	Програму	11	-	
Социјална	и	дечија	заштита,	Шифра	–	0901,	Програмска	
активност	 -	 0003,	 Подршка	 социохуманитарним	
организацијама,	Раздео	3,	Функција	160	-	Опште	 јавне	
услуге	 које	 нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	
Позиција	45/1,	Економска	класификација	-	481,	Дотације	
невладиним	 организацијама	 –	 Социохуманитарне	
организације.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-14447763-28	код	Управе	за	трезор.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1718/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16),	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Карате	 клуб	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-33/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1031/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
33/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 13.916,67	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/36	трошкови	осигурања	у	износу	од:			13.916,67	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	Карате	
клуба	„Железничар“	Инђија	број	840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1721/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	о	
буџету	општине	Инђија	за	2016.	годину	(„Службени	лист	
општине	Инђија“	бр.	18/15),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр16/16),	
Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	
општине	 Инђија“	 бр.	 22/16)	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	Бициклистичког	 клуба	 „МТБ	дружина“	
Инђија	 бр.	 40-47/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1026/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-47/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 15.000,00	 дин.	 Бициклистичком	
клубу	 „МТБ	 дружина“	 Инђија,	 на	 основу	 Уговора	 о	
додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/157	покриће	трошкова	чланарине	Савезу	спортова	
општине	Инђија	за	IV	квартал	2016.	год.,	у	износу	од:		
                 15.000,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Бициклистичког	
клуба	„МТБ	дружина“	Инђија	у	Управи	за	трезор,	број	
840-19511763-71.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1722/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Куглашки	клуб	„Железничар“	Инђија	бр.	
40-27/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	 Решења	 40-1008/2016-III	 о	 измени	 Решења	 бр.	 40-
27/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
опшине	Инђија	за	2016.год.,	Раздео	III,	Функција	810	–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 32.227,75	 дин.	 Куглашком	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/122	трошкови	хранарине,	у	износу	од:	5.000,00	дин.
-	54/123	административни	трошкови,	у	износу	од:   
	 	 	 	 	 	2.227,75	дин.
-	 54/124	 трошкови	 чланарине,	 у	 износу	 од:	 15.000,00	
дин.
-	54/125	трошкови	превоза,	у	износу	од:			10.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
Куглашког	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 број 
840-18865763-11.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1726/2016-II
Дана:	02.	децембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 („Сл.	
лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 18/15),	 Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	
Срема“,	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општина	 Срема“,	 бр.	
22/16)	 и	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализацију	 пројекта	 Међуопштинске	 организације	
слепих	и	слабовидих	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Међуопштинској	организацији	слепих	и	слабовидих	из	
Инђије	из	Инђије	за	финансирање	пројекта	“Социјално-
економска	 заштита	 слепих	 укључивање	 слепих	 у	
друштвене	 активности	и	 подстицање	 друштвене	 бриге	
о	 особама	 са	 визуелним	 хендикепом“	 за	 новембар	
2016.	 године,	 материјалне	 трошкове,	 одобравају	 се	
средства	 у	 висини	 23.390,67	 динара.	 Средства	 која	 се	
одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о	 буџету	 општине	
Инђија	 за	2016.	 годину,	по	Програму	11	 -	Социјална	и	
дечија	заштита,	Шифра	–	0901,	Програмска	активност-	
0003,	 Подршка	 социохуманитарним	 организацијама,	
Раздео	 3,	 Функција	 160	 -	 Опште	 јавне	 услуге	 које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 Позиција	 45/4,	
Економска	 класификација	 -	 481,	 Дотације	 невладиним	
организацијама	–	Социохуманитарне	организације. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-14938763-70	код	Управе	за	трезор.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1727/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 29.900,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-54/15	трошкови	превоза,	у	износу	од:						29.900,00	дин. 

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Кошаркашког	клуба	„Железничар“	Инђија,	број	
рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1728/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 и	 Одлуком	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 29.140,80	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/20	трошкови	осигурања	спортиста.,	у	износу	од:		
                  29.140,80	дин. 

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Кошаркашког	клуба	„Железничар“	Инђија,	број	
рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1729/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 168.826,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/9	 трошкови	 хранарине	 за	 новембар	 2016.	 год.,	 у	
износу	од:		 	 	 												168.826,00	дин.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 код	
Управе	 за	 трезор,	 Кошаркашког	 клуба	 „Железничар“	
Инђија,	број	рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1735/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16),	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Карате	 клуб	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-33/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1031/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
33/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 27.000,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/35	трошкови	коришћења	спортске	хале	за	новембар	
2016.	год.,	у	износу	од:		 	 														27.000,00	дин.

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	Карате	
клуба	„Железничар“	Инђија	број	840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1736/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	 за	2016.	 год.	 („Службени	лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Службени	лист	општине	
Инђија“	 бр.	 22/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	
програма	 пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	
реализацију	ФК	„Полет“	Нови	Карловци	бр.	40-55/2016-
III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	
бр.	40-1034/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 53.000,00	 дин.	 ФК	 „Полет“	 Нови	 Карловци	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	 54/96	трошковe	хранарине	 за	 септембар	2016.	 год.,	 у	
износу	од:		 	 	 														53.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 ФК	
„Полет“	 Нови	 Карловци,	 у	 Управи	 за	 трезор.	 број 
840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1737/2016-II
Дана:	06.	децембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	
општина	Срема“,	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016	год.	(„Сл.	лист	општина	Срема“,	
бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	
за	 2016	 год.	 („Сл.	 лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 22/16)	 и	
на	 основу	 Решења	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
пројекта	 Удружења	 за	 помоћ	 особама	 са	 сметњама	 у	
развоју	„Мој	свет“	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Удружењу	за	помоћ	особама	са	сметњама	у	развоју	„Мој	
свет“	из	Инђије	 за	новембар	2016.	 године,	 одобравају	
се	 средства	у	 висини	113.886,00	 динара.	Средства	која	
се	 одобравају	 утврђена	 су	Одлуком	 о	 буџету	 општине	
Инђија	 за	2016.	 годину,	по	Програму	11	 -	Социјална	и	
дечија	заштита,	Шифра	–	0901,	Програмска	активност-	
0003,	 Подршка	 социохуманитарним	 организацијама,	
Раздео	 3,	 Функција	 160	 -	 Опште	 јавне	 услуге	 које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 Позиција	 45/6,	
Економска	 класификација	 -	 481,	 Дотације	 невладиним	
организацијама	–	Социохуманитарне	организације.	

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-15221763-14.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1738/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14,	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
чл.	 8.,	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 („Сл.	 лист	
општине	Инђија“	бр.	18/15),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	16/16),	
Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	
општине	 Инђија“	 бр.	 22/16),	 и	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Савезу	 Спортова	 Општине	 Инђија	 бр.	
40-36/2015-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),	
Решења	број	40-1015/2016-III	о	измени	Решења	број	40-
36/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 8.830,00	 дин.	 Савезу	 Спортова	 Општине	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/5	 трошкови	 накнада	 за	 превоз	 за	 новембар	 2016.	
год.,	у	износу	од:		 	 	 	8.830,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 код	 Савеза	
Спортова	Општине	Инђија	број	840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1739/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 22/16),	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Рукометни	клуб	
„Инђија“	 Инђија	 бр.	 40-40/2016-III	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	 1/16),	 Решења	 бр.40-1019/2016/	 III	 о	
измени	Решења	бр.	40-40/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	од	163.950,00	дин.	Рукометном	клубу	 „Инђија“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	у	2016.	год.	Рукометног	
клуба	 „Инђија“	 из	 Инђије	 бр.	 II-40-61/2016	 и	 Анкеса	
уговора	бр.	II-40-61-1/2016,	за:

-	 54/64	 трошкове	 хранарине	 за	 новембар	 2016.	 год.	 у	
износу	од:		 	 	 											163.950,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	Рукометног	
клуба	 „Инђија“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1741/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	142/2014,	68/15-	др.закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	и	Одлуке	о	ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 22/16)	 и	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Чигра“	из	Љукова	број	40-429/2016-II	и	Анекса	
уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	 уметничког	 друштва	 „Чигра“	 из	Љукова	 број	
40-429-1/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III	 Функција	
860	 –	 Рекреација,	 култура	 и	 вере	 некласификоване	
на	 другом	 месту,	 Програм	 13-Развој	 културе,	 Шифра	
програма	1201,	Програмска	активност	0002-Подстицаји	
културном	 и	 уметничком	 стваралаштву,	 Економска	
класификација	481,	позиција	53	–	Дотације	невладиним	
организацијама	 –	 Програми	 и	 пројекти	 у	 области	
културе,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	 од	 30.416,00 
дин.	културно	уметничком	друштва	„Чигра“	из	Љукова	
на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
програма	 културно	 уметничког	 друштва	 „Чигра“	 из	
Љукова	број	40-429/2016-II	и	Анекса	уговора	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Чигра“	из	Љукова	број	40-429-1/2016-II

53/50	 -	 услуге	 по	 уговору	 (музичари,	 корепетитор, 
ум.	руков.)....................................................30.416,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 културно	
уметничког	 друштва	 „Чигра“	 из	 Љукова	 број 
840-19446763-04.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4. Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1742/2016-II
Дана:	14.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Женском	
рукометном	клубу	„Железничар“	Инђија	бр.	40-20/2016-
II	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	рекреације	и	спорта,	Програм	14-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 182.000,00	 дин.	Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/160	 трошкови	 хранарине	 за	 новембрар	 2016,	 у	
износу	од:		 	 	 												182.000,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1743/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16),	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Карате	 клуб	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-33/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1031/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
33/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 37.500,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/33	 трошкови	чланарине	Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	IV	квартал	за	2016.	год.,	у	износу	од:	37.500,00	
дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	Карате	
клуба	„Железничар“	Инђија	број	840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1744/2016-II
Дана:14.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Женском	
рукометном	клубу	„Железничар“	Инђија	бр.	40-20/2016-
II	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 182.000,00	 дин.	Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/160	трошкови	хранарине	за	октобар	2016.,	у	износу	
од:		 	 	 	 												182.000,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1745/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 „Савез	 за	 спорт	и	 рекреацију	 инвалида	
Инђије“	 Инђија	 бр.	 40-49/2016-III	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	број	40-1028/2016-III	
о	измени	Решења	број	40-49/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	износу	 од	2.701,31	 дин.	 „Савезу	 за	 спорт	и	
рекреацију	инвалида	Инђије“	Инђија	на	основу	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
за:
 
-	54/74	трошкови	фиксног	телефона	за	октобар	2016.	год.	
у	износу	од:		 	 	 	 				975,21	дин. 
-	 54/77	 трошкови	 ел.	 енергије	 за	 октобар	 2016.	 год.	 у	
износу	од:		 	 	 	 	1.726,10	дин. 

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
„Савезу	за	спорт	и	рекреацију	инвалида	Инђије“	Инђија	
број	840-19080763-61.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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343
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1749/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 ФК	 „Инђија“	
Инђија	 бр.	 40-31/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1010/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-31/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	225.159,00	дин.	Фудбалском	клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/37	трошкови	хранарине	за	новембар	2016.,	у	износу	
од:		 	 	 	 												195.000,00	дин.
-	54/48	исплату	трошкова	пореза,	у	износу	од:	30.159,00 
дин.	

2.	Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	 рачун	Фудбалског	
клуба	„Инђија“	Инђија	број	840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1750/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 ФК	 „Инђија“	
Инђија	 бр.	 40-31/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1010/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-31/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	137.105,09	дин.	Фудбалском	клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/40	трошкови	зарада	за	септембар	2016.																			85.000,00	
дин.
-	54/48	исплату	трошкова	пореза:															52.105,09	дин. 

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	 рачун	Фудбалског	
клуба	„Инђија“	Инђија	број	840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1752/2016-II
Дана:	16.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Општинском	фудбалском	савезу	„Инђија“	
бр.	 40-19/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1002/2016-III	 о	 измени	 Решења	
бр.	40-19/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 9.000,00	 дин.,	 Општинксом	
фудбалском	савезу	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/112	трошкови	хранарине	за	децембар	2016.	год.,	у	
износу	од:		 	 	 	 	9.000,00	дин.	

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	 Општинског	 фудбалског	 савеза	 „Инђија“,	 број	
рачуна	840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1753/2016-II
Дана:	16.	децембра	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Општинском	фудбалском	савезу	„Инђија“	
бр.	 40-19/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	
1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1002/2016-III	 о	 измени	 Решења	
бр.	40-19/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 3.974,97	 дин.,	 Општинксом	
фудбалском	савезу	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/113	 трошкови	 фиксног	 телефона	 и	 интернета	 за	
новембар	2016.	год,	у	износу	од:																			3.974,97	дин.	

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	 Општинског	 фудбалског	 савеза	 „Инђија“,	 број	
рачуна	840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1755/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	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,	 108/13,	 142/14,	
68/15	 и	 103/16),	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
чл.	3.	11.	и	13.	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	
год.	 („Сл.	 лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 18/15),	 Одлуке	 о	
ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 („Сл.	
лист	општина	Срема“,	бр.	16/16)	и	Одлуке	о	ребалансу	
буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	
Срема“,	бр.	22/16),
	 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	 2016.	 годину,	 Раздео	 3,	 Програм	 15	 –	
Локална	 самоуправа,	 Програмска	 активност	 0010–	
Резерве,	 Функција	 160	 –	 Опште	 јавне	 услуге	 које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 економска	
класификација	 499,	 позиција	 41	 –	 Текућа	 буџетска	
резерва,	одобравају	се	средства	у	износу	од	50.000,00	дин.	
у	оквиру	Раздела	4,	Програм	15	–	Локална	самоуправа,	
Програмска	 активност	 -	 0602-0001	 –	 Функционисање	
локалне	самоуправе	и	градских	општина,	Функцја	130–	
Опште	 услуге,	 позиција	 67;	 економска	 класификација	
425	 –	 Текуће	 поправке	 и	 одржавање,	 за	 трошкове	
кречења	 пословних	 просторија	 у	 згради	 Општинске	
управе	Општине	Инђија.
2. Средства	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења	 распоређују	 се	 у	
оквиру	 Раздела	 4,	 Програм	 15	 –	 Локална	 самоуправа,	
Програмска	 активност	 -	 0602-0001	 –	 Функционисање	
локалне	самоуправе	и	градских	општина,	Функцја	130–	
Опште	 услуге,	 позиција	 67;	 економска	 класификација	
425	 –	 Текуће	 поправке	 и	 одржавање,	 за	 трошкове	
кречења	 пословних	 просторија	 у	 згради	 Општинске	
управе	Општине	Инђија.
3. О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	 Оделење	 за	
привреду	и	финансије.	
4.	Ово	решење	објавити	у	«Службеном	листу	општине	
Инђија».

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1756/2016-II
Дана:	08.	децембар	2016.	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,	 142/14,	 68/15	 и	 103/15),	
члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	 општине	Инђија	 –	
пречишћен	текст	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	
општина	Срема“,	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	лист	општина	Срема“,	
бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општина	Срема“,	 бр.	 22/16)	 и	
на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
пројекта	„Четири	плус	један“	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Удружењу	грађана	„4+1“	из	Инђије	 за	финансирање	
пројекта	 “Помоћ	 у	 кући“	 новембар	 2016.	 године,	
одобравају	 се	 средства	 у	 висини	 9.859,00	 динара.	
Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о	
буџету	општине	Инђија	за	2016.	годину,	по	Програму	11	-	
Социјална	и	дечија	заштита,	Шифра	–	0901,	Програмска	
активност	 -	 0003,	 Подршка	 социохуманитарним	
организацијама,	Раздео	3,	Функција	160	-	Опште	 јавне	
услуге	 које	 нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	
Позиција	45/1,	Економска	класификација	-	481,	Дотације	
невладиним	 организацијама	 –	 Социохуманитарне	
организације.	
2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	 текући	
рачун	број	840-14447763-28	код	Управе	за	трезор.
3. О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	 Оделење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Сл.	листу	општине	Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1758/2016-II
Дана:	16.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр	22/16),	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	Стрељачки	 клуб	 „Младост“	Инђија	 бр.	
40-25/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1006/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-
25/2016-	III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	37.500,00	дин.	Стрељачком	клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/51	 трошкове	 чланарине	Савезу	 спортова	 општине	
Инђија	 IV	квартал	 за	 2016.год.,	 у	износу	од:	 37.500,00	
дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

350
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1759/2016-II
Дана:	12.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	142/2014,	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	о	ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	16/16)	и	Одлуке	о	ребалансу	
буџета	општине	Инђија	за	2016.	годину	(„Службени	лист	
општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Уговора	о	суфинансирању	
пројеката	у	области	јавног	информисања	број	401-123-
1/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III	 Функција	
860	 –	 Рекреација,	 култура	 и	 вере	 накласификоване	
на	 другом	 месту,	 Програм	 13-	 Развој	 културе,	Шифра	
програма	1201,	Економска	класификација	424,	позиција	
52–	 Специјализоване	 услуге	 -	 Услуге	 информисања	 -	
Информисање	Радио	Срему	доо	одобравају	се	средства	
у	 износу	 од	 180.000,00	 дин.	 за	 покриће	 трошкова	 на	
основу	Уговора	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	
јавног	информисања	број	401-123-1/2016-II.

52/6	 –	 Радио	 Срем	 Рума–Инђија	 у	 Срему,	 Срем	 у 
Инђији.......................................................180.000,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	Радио	Срема	
д.о.о.	број	840-	7178763-70.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1761/2016-II
Дана:	16.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 бр.	 22/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Атлетском	клубу	Инђија	бр.	40-34/2016-
III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	
бр.	40-1014/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-34/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 25.000,00	 дин	 Атлетском	 клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/131	чланарину	Савезу	спортова	општине	Инђија,	IV	
квартал	за	2016.	год,	у	износу	од:														25.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Атлетског	
клуба	 Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 рачун	 број 
840-19453763-53.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1639/2016-II
Дана:	15.	новембар	2016.	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,	 108/13,	 142/14,	
68/15	 и	 103/16),	 члана	 55.	 став	 1.	 тачка	 12.	 Статута	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13),	
чл.	3.	11.	и	13.	Одлуке	о	буџета	општине	Инђија	за	2016.	
год.	 („Сл.	 лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 18/15)	 и	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	16/16)
	 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	 2016.	 годину,	 Раздео	 3,	 Програм	 15	 –	
Локална	 самоуправа,	 Програмска	 активност	 0010–	
Резерве,	 Функција	 160	 –	 Опште	 јавне	 услуге	 које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 економска	
класификација	 499,	 позиција	 41	 –	 Текућа	 буџетска	
резерва,	одобравају	се	средства	у	износу	од	50.000,00	дин.	
у	оквиру	Раздела	4,	Програм	15	–	Локална	самоуправа,	
Програмска	 активност	 -	 0602-0002	 –	Месна	 заједнице,	
Функцја	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	
другом	 месту,	 позиција	 89;	 економска	 класификација	
424	–	Специјализоване	услуге,	за	„Гитаријаду“	у	Бешки.

2.	 Средства	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења	 распоређују	 се	 у	
оквиру	 Раздела	 4,	 Програм	 15	 –	 Локална	 самоуправа,	
Програмска	 активност	 -	 0602-0002	 –	Месна	 заједнице,	
Функцја	160	–	Опште	јавне	услуге	некласификоване	на	
другом	 месту,	 позиција	 89;	 економска	 класификација	
424	–	Специјализоване	услуге,	за	„Гитаријаду“	у	Бешки.

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

4.	Ово	решење	објавити	у	«Службеном	листу	општине	
Инђија».

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1763/2016-II
Дана:	16.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 бр.	 22/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Атлетском	клубу	Инђија	бр.	40-34/2016-
III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	
бр.	40-1014/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-34/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 25.000,00	 дин.	 Атлетском	 клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/131	чланарину	Савезу	спортова	општине	Инђија,	III	
квартал	за	2016.	год.,	у	износу	од:														25.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Атлетског	
клуба	 Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 рачун	 број 
840-19453763-53.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

354 
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1765/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Женском	одбојкашком	клубу	„Младост“	
Инђија	 бр.	 40-18/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1001/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-18/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	и	омладине,	Програмска	активност	0001–	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 12.150,00	 дин.	Женском	 одбојкашком	 клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/58	покриће	трошкова	коришћења	спортске	хале	за	
мај	2016.	год.,	у	износу	од:		 														12.150,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
одбојкашког	 клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор,	број	840-19689763-56.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1766/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Женском	одбојкашком	клубу	„Младост“	
Инђија	 бр.	 40-18/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1001/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-18/2016-	III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	и	омладине,	Програмска	активност	0001–	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 37.500,00	 дин.	Женском	 одбојкашком	 клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/57	 трошковe	 чланарине	Cавезу	 спортова	 општине	
Инђија	IV	квартал	за	2016.	год.,	у	износу	од:	37.500,00	
дин.
 
2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
одбојкашког	 клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор,	број	840-19689763-56.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1767/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Женском	одбојкашком	клубу	„Младост“	
Инђија	 бр.	 40-18/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1001/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-18/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	и	омладине,	Програмска	активност	0001–	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 60.900,00	 дин.	Женском	 одбојкашком	 клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

- 54/58	покриће	трошкова	коришћења	спортске	хале	за	
октобар	2016.год.,	у	износу	од:																			60.900,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
одбојкашког	 клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор,	број	840-19689763-56.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1768/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Женском	одбојкашком	клубу	„Младост“	
Инђија	 бр.	 40-18/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1001/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-18/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	и	омладине,	Програмска	активност	0001–	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 27.250,00	 дин.	Женском	 одбојкашком	 клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/56	 покриће	 трошкова	 чланарине	 и	 котизације	
Одбојкашком	савезу	Војводине,	у	износу	од:												27.250,00	
дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
одбојкашког	 клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор,	број	840-19689763-56.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1769/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	о	
буџету	општине	Инђија	за	2016.	годину	(„Службени	лист	
општине	Инђија“	бр.	18/15),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр16/16),	
Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	
општине	 Инђија“	 бр	 22/16)	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Женском	одбојкашком	клубу	„Младост“	
Инђија	 бр.	 40-18/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1001/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-18/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	и	омладине,	Програмска	активност	0001–	Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 50.000,00	 дин.	Женском	 одбојкашком	 клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	 54/55	 трошкове	 хранарине	 за	 новембар	 2016.	 год.,	 у	
износу	од:		 	 	 														50.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
одбојкашког	 клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор,	број	840-19689763-56.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1770/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клуба	„Безбедност“	Инђија	бр.	40-
46/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	
Решења	 бр.	 40-1025/2016-III	 о	 измени	 Решења	 бр.	 40-
46/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	10.000,00	Џудо	клуба	„Безбедност“	
Инђија,	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/154	трошкови	чланарине	Савезу	Војводине,	у	износу	
од:		 	 	 	 														10.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	 рачун	Џудо	 клуба	
„Безбедност“	Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 рачуна 
840-19616763-30.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1771/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клуба	„Безбедност“	Инђија	бр.	40-
46/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	
Решења	 бр.	 40-1025/2016-III	 о	 измени	 Решења	 бр.	 40-
46/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	15.000,00	Џудо	клуба	„Безбедност“	
Инђија,	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/154	трошкови	чланарине	Савезу	спортова	општине	
Инђија	–	IV	квартал	за	2016.	год.,	у	износу	од:	15.000,00	
дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	 рачун	Џудо	клуба	
„Безбедност“	Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 рачуна 
840-19616763-30.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1773/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14,	 и	 68/15-др.	 Закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	чл.	
8.Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	
Инђија“	бр.	18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	
16/16),	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	
за	 2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 22/16)	 и	
Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	и	
утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	Савезу	Спортова	
Општине	 Инђија	 бр.	 40-37/2016-III	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	 1/16),	 Решења	 бр.	 40-1016/2016-III	 о	
измени	решења	бр.	40-37/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.,	 Раздео	 III,	 Функција	
810	 –	Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	Програм	 14	 (1301)-	
Развој	 спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	
0001	 –	Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	55	–	Специјализоване	услуге	-	превоз	спортиста	
одобравају	 се	 средства	 у	 износу	 од	 617.977,80	 дин.	
Савезу	Спортова	Општине	Инђија	на	основу	Уговора	о	
додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

- 55 трошкови	превоза	у	износу	од:									617.977,80	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Савеза	
Спортова	 Општине	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1774/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16),	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Карате	 клуб	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-33/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1031/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
33/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 8.700,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/31	трошкови	хранарине	за	септембар	2016.	у	износу	
од:	 	 	 	 	 	8.700,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	Карате	
клуба	„Железничар“	Инђија	број	840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1775/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	 142/14	 и	 38/15-др.	 закон)	 и	 чл.	 55.	 став	 1.	
тачка	 12.	 Статута	 Општине	 Инђија–пречишћен	 текст	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија	 бр.	 9/2013),	 Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	 општине	Инђија	 за	
2016.	 год.	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 16/16),	Одлуке	
о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	год.	(„Сл.	
лист	 општине	 Инђија“	 22/16),	 Решења	 о	 одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Карате	 клуб	 „Железничар“	 Инђија	 бр.	
40-33/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1031/2016-III	о	измени	решења	бр.	40-
33/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2015.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 18.000,00	 дин.	 Карате	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/33	трошкови	котизацје,	у	износу	од:					18.000,00	дин.

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	Карате	
клуба	„Железничар“	Инђија	број	840-18302763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1790/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка,	
108/13,	142/14	и	38/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	буџету	општине	Инђија	 („Сл.	лист	општине	Инђија“	
18/15),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	 („Сл.	 лист	 општине	Инђија“	 22/16)	 и	
Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	и	
утврђивања	средстава	за	реализацију	Фудбалског	клуба	
„Дунав“	Нови	Сланкамен	бр.	40-38/2016-III	(„Службени	
лист	општине	Инђијa“	1/16)	и	Решења	бр.	40-1017/2016-
III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	и	спорта,	Програм	14	(1301)	-	Развој	спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 15.000,00	 дин.	 Фудбалском	 клубу	 „Дунав“	
Нови	Сланкамен	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/133	трошкове	хранарине	за	децембар	2016.	год.,	у	
износу	од:		 	 	 													15.000,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
Фудбалског	 клуба	 „Дунав“	 Нови	 Сланкамен	 број 
840-18163763-44.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1793/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр.	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Куглашки	клуб	„Железничар“	Инђија	бр.	
40-27/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16)	
и	 Решења	 40-1008/2016-III	 о	 измени	 Решења	 бр.	 40-
27/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
опшине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 15.600,00	 дин.	 Куглашком	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/126	трошкови	коришћења	спортске	хале	за	новембар	
2016.	год.,	у	износу	од:		 	 														15.600,00	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
Куглашког	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 број 
840-18865763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------

366
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1795/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Женском	
рукометном	клубу	„Железничар“	Инђија	бр.	40-20/2016-
II	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 36.104,00	 дин.	 Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/166	судијски	трошкови,	у	износу	од:				27.800,00	дин.	
-	54/167	порези	и	доприоси,	у	износу	од:						8.304,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1796/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	18/15)	и	Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр	22/16)	
и	Решења	о	одобравању	годишњих	програма	пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Атлетском	клубу	
Инђија	 бр.	 40-34/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.	 40-1014/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-34/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 20.000,00	 дин.	 Атлетском	 клубу	
„Инђија“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/130	исплату	хранарине	за	август	2016.	у	износу	од:		
                  20.000,00	дин.	

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Атлетског	
клуба	 „Инђија“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор	 број 
840-19453763-53.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1803/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	реализацију	Џудо	клуба	„Безбедност“	Инђија	бр.	40-
46/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	
Решења	 бр.40-1025/2016-III	 о	 измени	 Решења	 бр.	 40-
46/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	6.000,00	Џудо	клуба	„Безбедност“	
Инђија,	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/155	трошкови	превоза,	у	износу	од:					6.000,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	 рачун	Џудо	клуба	
„Безбедност“	Инђија,	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број	 рачуна 
840-19616763-30.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1806/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 93.050,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:
 
-	54/16	трошкови	коришћења	спортске	хале	за	новембар	
2016.	год.,	у	износу	од:		 	 														93.050,00	дин. 

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Кошаркашког	клуба	„Железничар“	Инђија,	број	
рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1807/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

	 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	 142/14	 и	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15)	 и	 чл.	 55.	
став	 1.	 тачка	 12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	
текст	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 9/2013)	
и	 Одлуке	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	 лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	 Одлуке	
о	 ребалансу	 буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	
о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	 и	
утврђивања	средстава	за	реализацију	Стрељачком	клубу	
„Партизан“	Чортановци,	бр.	40-41/2016-III	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	бр.40-1020/2016-
III	о	измени	Решења	бр.	40-41/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 26.850,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/142	трошкове	чланарине,	у	износу	од:	4.000,00	дин.
-	54/143	трошкове	спортске	опреме,	у	износу	од:		 	
                  17.850,00	дин.
-	54/144	трошкове	текућег	одржавања,	у	износу	од:		
       5.000,00	дин.

2.	Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Стрељачког	клуба	«Партизан»	Чортановци,	број	
рачуна	840-19121763-57.
3.	О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4.	Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1829/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	 за	2016.	 год.	 („Службени	лист	
општине	Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.год.	(„Службени	лист	општине	
Инђија“	 бр.	 22/16)	 и	 Решења	 о	 одобравању	 годишњих	
програма	 пословања	 и	 утврђивања	 средстава	 за	
реализацију	ФК	„Полет“	Нови	Карловци	бр.	40-55/2016-
III	 („Службени	 лист	 општине	Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	
бр.	40-1034/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 10.000,00	 дин.	 ФК	 „Полет“	 Нови	 Карловци	
на	 основу	Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	 реализовање	
годишњег	програма	за:

-	 54/100	 трошкове	 набавке	 спортске	 опреме,	 у	 износу	
од:		 	 	 	 														10.000,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 ФК	
„Полет“	 Нови	 Карловци,	 у	 Управи	 за	 трезор.	 број 
840-19006763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1832/2016-II
Дана:	28.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија	–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Oдлуке	 о	 ребалансу	
буџета	општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“	бр	
16/16),	Oдлуке	о	ребалансу	буџета	општине	Инђија	(„Сл.	
лист	општине	Инђија“	бр	22/16),	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	Стрељачки	 клуб	 „Младост“	Инђија	 бр.	
40-25/2016-III	(„Службени	лист	општине	Инђија	“	1/16)	
и	Решења	бр.	40-1006/2016-III	о	измени	Решења	бр.	40-
25/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину	 и	 Одлуке	 о	 ребалансу	 буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 2.800,00	 дин.	 Стрељачком	 клубу	
„Младост“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	средстава	
за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/53	трошкове	превоза,	у	износу	од:								2.800,00	дин.

2. Уплата	 средстава	извршиће	 се	на	рачун	Стрељачког	
клуба	 „Младост“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-18019763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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373
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1841/2016-II
Дана:	30.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 „Савез	 за	 спорт	и	 рекреацију	 инвалида	
Инђије“	 Инђија	 бр.	 40-49/2016-III	 („Службени	 лист	
општине	Инђија“	1/16)	и	Решења	број	40-1028/2016-III	
о	измени	Решења	број	40-49/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	у	износу	од	16.837,49	дин.	„Савезу	за	спорт	и	
рекреацију	инвалида	Инђије“	Инђија	на	основу	Уговора	
о	додели	средстава	за	реализовање	годишњег	програма	
за:

-	 54/73	 трошкови	 хранарине	 за	 децембар	 2016.	 год.	 у	
износу	од:		 	 	 														15.632,94	дин.
-	 54/74	 трошкови	 телефона	 за	 новембар	 2016.	 год.	 у	
износу	од:		 	 	 	 	1.204,55	дин.

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
„Савезу	за	спорт	и	рекреацију	инвалида	Инђије“	Инђија	
број	840-19080763-61.
3. О	реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	Одељење	 за	
привреду	и	финансије.
4. Ово	решење	објавити	у	„Службеном	листу	општине	
Инђија“.

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1852/2016-II
Дана:	27.	децембар	2016.	године
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 16/16),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	Решења	о	одобравању	
годишњих	програма	пословања	и	утврђивања	средстава	
за	 реализацију	 Кошаркашком	 клубу	 „Железничар“	
Инђија	 бр.	 40-16/2016-III	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	 1/16)	 и	 Решења	 бр.40-999/2016-III	 о	 измени	
Решења	бр.	40-16/2016-III,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	2016.	 годину	и	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	Инђија	за	2016.	год.,	Раздео	III,	Функција	810–	
Услуге	 рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	
спорта	 и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001–	
Подршка	 локалним	 спортским	 организацијама,	
удружењима	и	савезима,	Економска	класификација	481,	
позиција	 54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама–	
спортске	 организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	
средства	 у	 износу	 од	 110.900,00	 дин.,	 Кошаркашком	
клубу	„Железничар“	Инђија	на	основу	Уговора	о	додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:
 
-	54/16	трошкови	коришћења	спортске	хале	за	октобар	
2016.	год.,	у	износу	од:		 	 												110.900,00	дин. 

2. Уплата	средстава	извршиће	се	на	рачун	код	Управе	за	
трезор,	Кошаркашког	клуба	„Железничар“	Инђија,	број	
рачуна	840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1865/2016-II
Дана:	29.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Женском	
рукометном	клубу	„Железничар“	Инђија	бр.	40-20/2016-
II	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 122.250,00	 дин.	Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/165	трошкови	коришћења	спортске	хале	за	октобар	
2016.,	у	износу	од:		 	 												122.250,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1866/2016-II
Дана:	29.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013)	и	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	22/16)	и	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	 утврђивања	 средстава	 за	 реализацију	 Женском	
рукометном	клубу	„Железничар“	Инђија	бр.	40-20/2016-
II	(„Службени	лист	општине	Инђија“	1/16),
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 III,	 Функција	 810	 –	
Услуге	 рекреације	и	 спорта,	Програм	14-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 56.850,00	 дин.	 Женском	 рукоментом	 клубу	
„Железничар“	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	
средстава	за	реализовање	годишњег	програма	за:

-	54/165	трошкови	коришћења	спортске	хале	за	новембар	
2016.,	у	износу	од:		 	 														56.850,00	дин. 

2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	 Женског	
рукометног	 клуба	 „Железничар“	 Инђија	 у	 Управи	 за	
трезор	број	840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1867/2016-II
Дана:	30.	децембар	2016.	год.
ИНЂИЈА	

 На	 основу	 чл.	 27а	 став	 2.	 Закона	 о	 буџетском	
систему	(„Службени	гласник	Републике	Србије“	54/09,	
73/10,	 101/10,	 101/11,	 93/12,	 62/13,	 63/13-исправка	 и	
108/13,	142/14	и	68/15-др.	Закон	и	103/15)	и	чл.	55.	став	
1.	тачка	12.	Статута	Општине	Инђија–пречишћен	текст	
(„Службени	лист	општине	Инђија“	бр.	9/2013),	Одлуке	
о	 буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Службени	
лист	 општине	Инђија“	 бр.	 18/15),	Одлуке	 о	 ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 општине	
Инђија“	бр.	16/16),	Одлуке	о	ребалансу	буџета	општине	
Инђија	 („Службени	 лист	 општине	 Инђија“	 бр.	 22/16),	
Решења	 о	 одобравању	 годишњих	 програма	 пословања	
и	утврђивања	средстава	за	реализацију	Рукометни	клуб	
„Инђија“	 Инђија	 бр.	 40-40/2016-III	 („Службени	 лист	
општине	 Инђија“	 1/16),	 Решења	 бр.40-1019/2016/III	 о	
измени	Решења	бр.40-40/2016-III,	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из	 средстава	 утврђених	Одлуком	о	буџету	општине	
Инђија	за	2016.	годину,	Раздео	III,	Функција	810	–	Услуге	
рекреације	 и	 спорта,	 Програм	 14	 (1301)-Развој	 спорта	
и	 омладине,	 Програмска	 активност	 0001	 –	 Подршка	
локалним	 спортским	 организацијама,	 удружењима	
и	 савезима,	 Економска	 класификација	 481,	 позиција	
54	 –	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	 спортске	
организације	 и	 спортисти,	 одобравају	 се	 средства	 у	
износу	 од	 64.300,00	 дин.	 Рукометном	 клубу	 „Инђија“	
Инђија	 на	 основу	 Уговора	 о	 додели	 средстава	 за	
реализовање	годишњег	програма	у	2016.	год.	Рукометног	
клуба	 „Инђија“	 из	 Инђије	 бр.	 II-40-61/2016	 и	 Анкеса	
уговора	бр.	II-40-61-1/2016,	за:

-	54/67	 трошкови	коришћења	спортске	хале	за	октобар	
2016.	год.	у	износу	од:		 	 														64.300,00	дин.
 
2. Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 рачун	Рукометног	
клуба	 „Инђија“	 Инђија	 у	 Управи	 за	 трезор,	 број 
840-19139763-86.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	ВВојводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1892/2016-II
Дана:	30.	децембар	2016.	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,	 108/13,	 142/14,	
68/15,	103/15	и	99/16),	члана	55.	став	1.	тачка	12.	Статута	
општине	Инђија	(„Сл.	лист	општине	Инђија“,	бр.	9/13)	и	
чл.	3.	11.	и	13.	Одлуке	о	буџету	општине	Инђија	за	2016.	
год.	 („Сл.	 лист	 општина	 Срема“,	 бр.	 18/15),	 Одлуке	 о	
ребалансу	буџета	општине	Инђија	за	2016.	годину	(„Сл.	
лист	општина	Срема“,	бр.	16/16)	и	Одлуке	о	ребалансу	
буџета	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину	 („Сл.	 лист	
општина	Срема“,	бр.	22/16),
	 Председник	општине	Инђија	доноси	

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

1.	Из	средстава	утврђених	Одлуком	о	ребалансу	буџета	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 годину,	 Раздео	 3,	 Програм	
15	 –	 Локална	 самоуправа,	 Програмска	 активност	
0010	 –	 Резерве,	 Функција	 160	 –	 Опште	 јавне	 услуге	
које	 нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 економска	
класификација	 499,	 позиција	 41	 –	 Текућа	 буџетска	
резерва,	одобравају	се	средства	у	износу	од	1.352.500,00	
дин.	у	оквиру	Раздела	3,	Програм	15	–	Локална	самоуправа,	
Програмска	 активност	 -	 0602-0001	 –	 Функционисање	
локалне	самоуправе	и	градских	општина,	Функција	110–	
Председник	 општине	 и	Општинско	 веће;	 позиција	 34;	
економска	 класификација	 416	 –	 Награде	 запосленима	
и	остали	посебни	расходи	у	износу	114.500,00	динара;	
позиција	 37;	 економска	 класификација	 423-	 Услуге	
по	уговору	у	износу	1.161.200,00	 динара,	 позиција	 39;	
економска	 класификација	 426	 –	 Материјал	 у	 износу	
76.800,00	динара	због	недовољно	планираних	средстава. 
2. Средства	 из	 тачке	 1.	 овог	 решења	 распоређују	 се	 у	
оквиру	 Раздела	 3,	 Програм	 15	 –	 Локална	 самоуправа,	
Програмска	 активност	 -	 0602-0001	 –	 Функционисање	
локалне	самоуправе	и	градских	општина,	Функција	110–	
Председник	 општине	 и	Општинско	 веће;	 позиција	 34;	
економска	 класификација	 416	 –	 Награде	 запосленима	
и	остали	посебни	расходи	у	износу	114.500,00	динара;	
позиција	 37;	 економска	 класификација	 423-	 Услуге	
по	уговору	у	износу	1.161.200,00	динара,	 позиција	 39;	
економска	 класификација	 426	 –	 Материјал	 у	 износу	
76.800,00	динара.
3. О	 реализацији	 овог	 решења	 стараће	 се	 Оделење	 за	
привреду	и	финансије.	
4. Ово	решење	објавити	у	«Службеном	листу	општине	
Инђија».

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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