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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-169/2013 -II
Дана: 29. март 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. и 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
292.890,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за фебруар 2013. 
године. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
30 – Дотације невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 840-1755763-
36

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу захтева бр. 40-169 од 19. 03. 2013. године Удружење 

грађана „4+1“ обратило се председнику општине за финансирање 
пројекта „Помоћ у кући“ за фебруар 2013. године. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- УГ „4+1“
- Оделењу за привреду и финанасије
- архиви
    Председник                                                     
    Петар Филиповић с.р.   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-200/2013-II
Дана: 01. април 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл. 10. Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину 
( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

01. априла 2013.године за измирење обавеза према спортским 
клубовима,  Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
         Председник
            Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-207/2013-II
Дана: 04. април 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став  2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину 
( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 300.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

04. априла 2013.године за исплату хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу,  Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
                 Председник
        Петар Филиповић с.р.

241
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-208/2013-II
Дана: 04. април 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 

чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину 
( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 70.000,00дин. Савезу спортова општине Инђија 
као финансијска помоћ која је неопходна за исплату хранарина, 
стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

04. априла 2013.године за исплату хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу,  Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
               Председник
    Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-215/2013-II
Дана: 09. априлa 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 
4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и 
чл. 9. и чл.10. Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину 
( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 430.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

09. априла 2013.године за исплату хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу,  Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
       Председник
                       Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-203/2013 -II
Дана: 10. април 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. и 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Немањи Ћеранићу, студенту ФДУ-а одобравају се средства 
у висини 50.000,00 динара, за снимање кратког играног филма. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 110 – Извршни 
и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 
послови, економска класификација 472, позиција 23 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 340-32140476-
91 код Ерсте банке.

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за 
привреду и финансије.  
4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

О б р а з л о ж е њ е 
 На  основу захтева од 03. 04. 2013. године .   Немања Ћеранић, 

студенту ФДУ-а обратио се председнику општине за финансирање 
снимања кратког играног филма. Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Немањи Ћеранић
- Оделењу за привреду и финанасије
- архиви
                                              Председник                                                     
                                                                      Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-217/2013-II
Дана: 12. априлa 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

12. априла 2013.године за измирење обавеза према спортским 
клубовима,  Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства 
утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
              Председник
          Петар Филиповић с.р.

245
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-209/2013-II
Дана: 15. априлa 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине 
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Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 
12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 138.382,19дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која је неопходна за исплату личних 
доходака за двоје запослених у Савезу , за месец март 2013.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 15. 

априла 2013.године за исплату личних доходака за двоје запослених 
у Савезу  за месец март 2013, Савезу спортова општине Инђија 
одобравају се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о 
буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
                  Петар Филиповић с.р.

246
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-243/2013 -II
Дана: 26. април 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Српској православној црквеној општини инђијској, Храм 
Ваведења Пресвете Богородице, одобравају се средства у висини 
150.000,00 динара, за градску славу Духови и за оградни оградни 
зид иза црквене сале.  Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 
840 – Верске и друге услуге заједнице  481, позиција 36 – Дотације 
невладиним организацијама – Верске заједнице.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 355-1047605-
16 код Војвођанске банке.

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу захтева бр. 14 од 24. 04. 2013. године Српска 

православна црквена општина инђијска, Храм Ваведења Пресвете 
Богородице обратила се председнику општине за финансирање 
градске славе Духови и за оградни оградни зид иза црквене сале. 
Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. 
годину решено је као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Кориснику
- Оделењу за привреду и финанасије
- архиви
    Председник                                                     
                                                                    Петар Филиповић  с.р.

247
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-323/2013-II
Дана: 04.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 100.000,00 дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

04. јуна 2013.године за исплату хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу, Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
              Председник
                             Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-322/2013 -II
Дана: 04. јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Црвеном крсту Инђије одобравају се средства у висини 
150.000,00 динара, за потребе обележавања 14. јуна – Светског дана 
добровољних давалаца крви . Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
481, позиција 31 – Дотације невладиним организацијама – Црвени 
крст.

2.  Уплата средстава извршиће се на наменски текући рачун који 
је потребно да отворите у Управи за трезор Инђија

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу захтева бр. 224 од 04. 06. 2013. године Црвени крст 

Инђије обратио се председнику општине за потребе финасирања 
обележавања 14. јуна – Светског дана добровољних давалаца крви. 
Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. 
годину решено је као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Црвени крст Инђије
- Оделењу за привреду
и финанасије
- архиви
          Председник                                                     
    Петар Филиповић с.р.                              

249
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-328/2013-II
Дана: 07.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 

лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 139.104,90дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
личних доходака за двоје запослених у Савезу , за месец мај 2013. 
године.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 06. 

јуна 2013.године за исплату личних доходака за двоје запослених у 
Савезу , за месец мај 2013. године , Савезу спортова општине Инђија 
одобравају се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о 
буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
    Петар Филиповић с.р.

250
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-330/2013-II
Дана: 10.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од150.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
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3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортоваопштине Инђија од дана 

10. јуна 2013.године за исплату  хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу, Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
              Председник
           Петар Филиповић с.р.

251
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 332/2013-II
Дана: 12. јун 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ЈН
На основу чл.7 и  чл. 69. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 
101/10,101/11 и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 
4/10 и „ Службени лист Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3.   
Одлуке о буџету Oпштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/ 12)  Председник општине Инђија 
донео је 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ бр. 12/12)Раздео 
2-  Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерва одобравају се Радио Телевизији  Инђија средства у укупном 
износу од 384.000,00 динара за плаћање извршене услуге предузећу 
Фактис д. о. о. Београд.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3Општинска управа , функција 830- Услуге емитовања 
и издаваштва , економска класификација 451, позиција 158-  
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 
Информисање.

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  Радио 
Телевизије  Инђија , број рачуна  840-661743-04.

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

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

Инђија“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Јавно предузеће за информисање „ Радио Телевизија Инђија 
“ Инђија и предузеће Фактис д. о.о. Београд су дана 21.01.2013. 

године закључили уговор о процени вредности имовине и капитала 
овог јавног предузећа.Како планом предузећа за 2013. годину нису 
предвиђена средства за ову намену, а из сопствених извора нису 
у могућности да реализују плаћање за извршене услуге, Јавно 
предузеће за информисање „ Радио Телевизија Инђија “ Инђија се 
обратило Захтевом од дана 26.04.2013. године за додатна средства.
Пошто на позицији  158 - Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама- Информисање нису предвиђена 
средства за те намене председник одобрава распоред средстава са 
позиције текуће буџетске резерве. Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.
Правни основ за доношење овог решења налази се у чл. 69. Закона 
обуџетском систему.Пошто је захтев потпун и исправан решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
ЈП РТИ Инђија 
Оделењу за привреду и финансије                
Архиви                                                                        
                  Председник
                                                                               Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40- 362/2013-II
Дана: 12. јун 2013. год.
ИНЂИЈА
022/561-301
ВП
На основу чл.7 и  чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12) и чл. 
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист 
општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист Општине 
Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3.   Одлуке о буџету Oпштине Инђија 
за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 12)  
Председник општине Инђија донео је 

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

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ бр. 12/12)Раздео 
2-  Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа 
буџетска резерваодобравају се Општинској управи Инђија средства 
у укупном износу од 760.000,00 динара 

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3Општинска управа, функција 130- Општеуслуге, економска 
класификација 483, позиција 57- Новчане казне и пенали по решењу 
судова; због недовољно планираних средстава на напред наведеној 
позицији

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

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

Инђија“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Како финансијским планом Општинске управе за 2013. годину 
нису предвиђена довољна средства за ову намену, a на основу 
Предлога за употребу средстава текуће буџетске резерве број 40-
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367/2013-IV од 12. јуна 2013. године,  одобравају се и распоређују, 
додатна средства, у износу 760.000,00 динара, на позицију57 - 
Новчане казне и пенали по решењу судова.Председник одобрава 
распоред средстава са позиције текуће буџетске резерве. Како је 
захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозитиву.Правни основ за доношење овог 
решења налази се у чл. 69. Закона обуџетском систему.Пошто је 
захтев потпун и исправан решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Оделењу за привреду и финансије          
Архиви                                                             
            Председник                                 
                                                                         Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-336/2013-II
Дана: 13.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11и 93/12) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени лист општине 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист општине Инђија “ бр. 
1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. 
годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од220.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавезе по принудној наплати.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 

13. јуна 2013.године за  измирење обавезе по принудној наплати, 
Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
                                    Председник
                                Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-199/2013 -II
Дана: 13. јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Славици Вишњевац одобравају се средства у висини 30.000,00 
динара, за учешће на 20. Светској конференцији лекара породичне 
медицине у Прагу од 25- 29. јуна 2013. год.  Средства која се 
одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
год. , Раздео 2, Функција 110 – Председник општине и општинско 
веће 472, позиција 23 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 340-20052772-
44 код Ерсте 

банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за привреду 

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу захтева бр. 199 од 01. 04. 2013. године Славица 

Вишњевац обратила се председнику општине за спонзорство за 
учешће на 20. Светској конференцији лекара породичне медицине у 
Прагу од 25- 29. јуна 2013. год.  Како је захтев оправдан и у складу са 
Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Кориснику
- Оделењу за привреду и финанасије
- архиви
           Председник                                                     
                                       Петар Филиповић    с.р.                                    

255    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-224/2013 -II
Дана: 19.  јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

1.   Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 10.000,00  динара, за плаћање предавања „Млади у вртлогу 
дроге“. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – 
Дотације невладиним организацијама – Остале организације.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун Агенције за 
консалтинг „Агапе 7“

број 160-374133-64 код Интеза банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за привреду 

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу Захтева  канцеларије за младе од 19. 04. 2013. године 

и  Рачуна бр.  09/13 од 18. 04. 2013.  године одобравају се средства за 
за плаћање предавања „Млади у вртлогу дроге“ које је организовала 
Канцеларија за младе општине Инђија. Како је захтев оправдан 
и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у 
диспозиотиву.

Решење доставити:
- Канцеларији за младе
- Оделењу за привреду и
финансије
- Архиви
    Председник                                                     
                                                                  Петар Филиповић  с.р.

256
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-339/2013-II
Дана: 19.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од400.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавезе према спортским клубовима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 19. 

јуна 2013.године за  измирење обавезе према спортским клубовима, 
Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
                          Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-345/2013-II
Дана: 25.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 400.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавезе по судском поравнању према КК „ Црвена Звезда “.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 25. 

јуна 2013.године за  измирење обавезе по судском поравнању према 
КК „ Црвена Звезда “, Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
               Председник
           Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-346/2013 -II
Дана: 25.  јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 15.321,60  динара, за организацију  „Урбан феста – Инђија 
2013“, за штампање мајица. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
481, позиција 34 – Дотације невладиним организацијама – Остале 
организације.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун Стегра промо 
ДОО, 

број 160-335531-52 код Интеза банке.
3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за привреду 

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу Захтева  канцеларије за младе од 25. 06. 2013. године 

и  Рачуна бр.  455/13 од 25. 06. 2013.  године одобравају се средства 
за плаћање штампања мајица, за „Урбан фест – Инђија 2013“, који је 
организовала Канцеларија за младе општине Инђија. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Канцеларији за младе
- Оделењу за привреду и
финансије
- Архиви
           Председник                                                     
    Петар Филиповић с.р.

259
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-352/2013-II
Дана: 26.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 

Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавезе по судском поравнању према КК „ Црвена Звезда “ и за 
деблокирање рачуна.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 26. 

јуна 2013.године за  измирење обавезе по судском поравнању према 
КК „ Црвена Звезда “ и за деблокирање рачуна, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства утврђена Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
    Председник
                  Петар Филиповић с.р.

260
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-342/2013 -II
Дана: 27. јун  2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. и 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
277.118,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за мај 2013. године. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту 481, позиција 30 – Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне организације.

2.  Уплата средстава извршиће се на текући рачун 840-1755763-
36

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за привреду 
и финансије.  
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4. Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Сл. листу општине Инђија“.

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу захтева бр. 40-342 од 21. 06. 2013. године Удружење 

грађана „4+1“ обратило се председнику општине за финансирање 
пројекта „Помоћ у кући“ за мај 2013. године. Како је захтев оправдан 
и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у 
диспозиотиву.

Решење доставити:
- УГ „4+1“
- Оделењу за привреду и финанасије
- архиви
           Председник                                                     
     Петар Филиповић с.р.

261
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-353/2013-II
Дана: 27.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени 
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 10.Одлуке о 
буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од500.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 
27. јуна2013.године за  исплату хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу, Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви

           Председник
    Петар Филиповић с.р.

262
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-354/2013-II
Дана: 27.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 27. 
јуна 2013.године за  измирење обавеза према спортским клубовима, 
Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
                     Петар Филиповић с.р.

263
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-357/2013-II
Дана: 28.јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени 
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лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 10.Одлуке о 
буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 28. 
јуна 2013.године за  измирење обавеза према спортским клубовима, 
Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
    Петар Филиповић с.р.

264
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-347/2013 -II
Дана: 28.  јун 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВС
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 25.920,00  динара, за организацију  „Урбан феста – Инђија 
2013“, за галеријску опрему. Средства која се одобравају утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
481, позиција 34 – Дотације невладиним организацијама – Остале 
организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Галерија НС 
АРТ ДОО,  број 250-2060002275030-09 код Еуробанк ЕФГ.

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу Захтева  канцеларије за младе од 25. 06. 2013. године 

и  Рачуна бр.  0014/13 од 29. 06. 2013.  године одобравају се средства 
за плаћање за галеријску опрему, за „Урбан фест – Инђија 2013“, 
који је организовала Канцеларија за младе општине Инђија. Како 
је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину 
решено је као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Канцеларији за младе
- Оделењу за привреду и финансије
- Архиви
           Председник                                                     
    Петар Филиповић с.р.

265
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-363/2013-II
Дана: 01. јул 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл.27а  став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( 
„Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени 
лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 10.Одлуке о 
буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине 
Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 250.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина, стипендија и осталих примања у клубу.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 
01. јула 2013.године за  исплату хранарина, стипендија и осталих 
примања у клубу, Савезу спортова општине Инђија одобравају 
се средства утврђена Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. 
годину. Како је захтев оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 
2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
    Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-364/2013-II
Дана: 01. јул 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 150.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђија као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
обавеза према спортским клубовима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 01. 
јула 2013.године за  измирење обавеза према спортским клубовима, 
Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
    Петар Филиповић с.р.

267
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-371/2013-II
Дана: 03. јул 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 

Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00дин. Савезу спортова општине Инђија 
као финансијска помоћ која им је неопходна за измирење обавеза 
према спортским клубовима.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 03. 
јула 2013.године за  измирење обавеза према спортским клубовима, 
Савезу спортова општине Инђија одобравају се средства утврђена 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
    Петар Филиповић с.р.

268
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-372/2013 -II
Дана: 05.  јул 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВП

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 12.408,00  динара, за организацију  „Урбан феста – Инђија 
2013“, за штампање летака. Средства која се одобравају, пренета су 
од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на рачун 
буџета Општине Инђија,  Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне 
услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – 
Дотације невладиним организацијама – Остале организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  Штампарије 
Кнежевић, текући рачун 340-11405913-08
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3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за привреду 

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу Захтева  канцеларије за младе од 04. 07. 2013. године 

и  Рачуна бр.  142-0-13 од 04. 07. 2013.  године одобравају се средства 
за плаћање штампања летака, за „Урбан фест – Инђија 2013“, који је 
организовала Канцеларија за младе општине Инђија. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Канцеларији за младе
- Оделењу за привреду и финансије
- Архиви
           Председник                                                     
    Петар Филиповић с.р.

269
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-373/2013 -II
Дана: 05.  јул 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ВП
На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 

РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 55. став 1. 
тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ бр. 
16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12) и 
чл. 9. И 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 33.000,00  динара, за организацију  „Урбан феста – Инђија 
2013“, за спрејеве. Средства која се одобравају, пренета су од стране 
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на рачун буџета 
Општине Инђија,  Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – Дотације 
невладиним организацијама – Остале организације.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  Стрит арт, 
текући рачун 205-148296-42

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
На  основу Захтева  канцеларије за младе од 04. 07. 2013. 

године и  Рачуна бр.  223/13 од 01. 06. 2013.  године одобравају се 
средства за плаћање спрејева, за „Урбан фест – Инђија 2013“, који је 
организовала Канцеларија за младе општине Инђија. Како је захтев 
оправдан и у складу са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је 
као у диспозиотиву.

Решење доставити:
- Канцеларији за младе
- Оделењу за привреду и финансије
- Архиви
           Председник                                                     
    Петар Филиповић с.р.

270
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-383/2013-II
Дана:10. јул 2013. год.
ИНЂИЈА 
022/561-301
ЈН
На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 
101/11и 93/12) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл. 
10.Одлуке о буџету оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени 
лист општине Инђија “бр. 12/12) Председник општине Инђија 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од  50.000,00дин. Савезу спортова општине Инђија 
као финансијска помоћ која им је неопходна занабавку фудбалских 
лопти.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 
спортова општине Инђија број 840-1337763-20.

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

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

Инђија“.
О б р а з л о ж е њ е

На основу Захтева Савеза спортова општине Инђија од дана 
10. јула 2013.године за  набавку фудбалских лопти, Савезу спортова 
општине Инђија одобравају се средства утврђена Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. годину. Како је захтев оправдан и у складу 
са Одлуком о буџету за 2013. годину решено је као у диспозитиву.

Решење доставити:
Савезу спортова општине Инђија 
Одељењу за привреду и финансије
Архиви
           Председник
    Петар Филиповић с.р.
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САДРЖАЈ
Бр. акта   Назив акта  Страна Бр. акта   Назив акта  Страна

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
238 Решење број: 40-169/2013-II од 29.03.2013.год. 262
239 Решење број: 40-200/2013-II од 01.04.2013.год. 262
240 Решење број: 40-207/2013-II од 04.04.2013.год. 263
241 Решење број: 40-208/2013-II од 04.04.2013.год. 263
242 Решење број: 40-215/2013-II од 09.04.2013.год. 263
243 Решење број: 40-203/2013-II од 10.04.2013.год. 264
244 Решење број: 40-217/2013-II од 12.04.2013.год. 264
245 Решење број: 40-209/2013-II од 15.04.2013.год. 264
246 Решење број: 40-243/2013-II од 26.04.2013.год. 265
247 Решење број: 40-323/2013-II од 04.06.2013.год. 265
248 Решење број: 40-322/2013-II од 04.06.2013.год. 266
249 Решење број: 40-328/2013-II од 07.06.2013.год. 266
250 Решење број: 40-330/2013-II од 10.06.2013.год. 266
251 Решење број: 40-332/2013-II од 12.06.2013.год. 267
252 Решење број: 40-362/2013-II од 12.06.2013.год. 267
253 Решење број: 40-336/2013-II од 13.06.2013.год. 268

254 Решење број: 40-199/2013-II од 13.06.2013.год. 268
255 Решење број: 40-224/2013-II од 19.06.2013.год. 268
256 Решење број: 40-339/2013-II од 19.06.2013.год. 269
257 Решење број: 40-345/2013-II од 25.06.2013.год. 269
258 Решење број: 40-346/2013-II од 25.06.2013.год. 270
259 Решење број: 40-352/2013-II од 26.06.2013.год. 270
260 Решење број: 40-342/2013-II од 27.06.2013.год. 270
261 Решење број: 40-353/2013-II од 27.06.2013.год. 271
262 Решење број: 40-354/2013-II од 27.06.2013.год. 271
263 Решење број: 40-357/2013-II од 28.06.2013.год. 272
264 Решење број: 40-347/2013-II од 28.06.2013.год. 272
265 Решење број: 40-363/2013-II од 01.07.2013.год. 272
266 Решење број: 40-364/2013-II од 01.07.2013.год. 273
267 Решење број: 40-371/2013-II од 03.07.2013.год. 273
268 Решење број: 40-372/2013-II од 05.07.2013.год. 273
269 Решење број: 40-373/2013-II од 05.07.2013.год. 274
270 Решење број: 40-383/2013-II од 10.07.2013.год. 274


