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871
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	111/2016-II
Дана:		17.	март		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	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-308/2015-	II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	Радију	Фрушка	гора	д.о.о.	,	одобравају	се	
средства	у	износу	од		15.000,00	дин.	за	покриће	трошкова		
на	основу	Уговора		о	суфинансирању	пројеката	у	области	
јавног	информисања	401-308/2015-	II	

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
Радио	Фрушка	гора	д.о.о.	број	160-337996-29.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

872
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	311/2016-II
Дана:		26.фебруар		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	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-308/2015-	II		,

Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	Радију	Фрушка	гора	д.о.о.	,	одобравају	се	
средства	у	износу	од		11.320,06	дин.	за	покриће	трошкова		
на	основу	Уговора		о	суфинансирању	пројеката	у	области	
јавног	информисања	401-308/2015-	II	

	 	 	 	 2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
Радио	Фрушка	гора	д.о.о.	број			160-337996-29.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	354/2016-II
Дана:24.март		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	Уговора		
о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	 Субвенције	 предузећима	 –	 Пројекат	
1-	Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	у	култури,	одобравају	се	средства	у	износу	од	
13.850,00	дин.	за	покриће	трошкова	техничке	реализације	
активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	
Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	
расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	
број	40-35/2016-II	.

2.	 	Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	355/2016-II
Дана:24.март		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	Уговора		
о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	 Субвенције	 предузећима	 –	 Пројекат	
1-	Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	у	култури,	одобравају	се	средства	у	износу	од	
36.561,00	дин.	за	покриће	трошкова	техничке	реализације	
активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	
Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	
расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	
број	40-35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	411/2016-II
Дана:		17.	март		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,	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	Уговора		
о	 суфинансирању	 пројеката	 јачања	 свести	 о	 потреби	
заштите	животне	средине		401-328/2015-	II,	
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	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 Раздео	 IV	 Функција	
560	 –	 Заштита	 животне	 средине	 накласификована	 на	
другом	месту,	Програм	2	-	Комунална	делатност,	Шифра	
програма	0401,	Економска	класификација	423,	позиција	
318/2	–	Услуге	по	уговору	-	Буџетски	фонд	за	заштиту	
животне	 средине	 РТВ	 Мега-ин	 д.о.о.се	 	 одобравају		
средства	у	износу	од		20.702,19	дин.	за	покриће	трошкова		
на	основу	Уговора	 	о	суфинансирању	пројеката	 јачања	
свести	 о	 потреби	 заштите	 животне	 средине	 	 401-
328/2015-	II	.

2.	 	Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
РТВ	Мега-ин	д.о.о	број
													220-120592-29.
	3.				О	реализацији	овог	решења	стараће	се	Одељење	за	
привреду	и	финансије.

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија	
Председник	општине	
Број:	40-461/2016-II
Дана:16.март		2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 На	основу	чл.	7	и	 	чл.	69.	Закона	о	буџетском	
систему	 („Службени	 гласник	 Републике	 Србије“	
54/09,73/10,	 101/10,101/11,	 93/12,	 62/13	 	 63/13-	
исправ.,108/13,	 142/14,	 68/15-др.	 закон	 и	 103/15	 )	 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	2016.	
годину	(	„	Службени	лист	општине	Инђија	“	бр.	18/	15)		
и	
	 	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	 2016.	 годину	 	 (	 „	 Службени	 лист	 општине	
Инђија	 	“	 ,	бр.	18/15)	Раздео	3	-	 	Председник	општине	
и	Општинско	веће	,	Функција	160	–	Опште	јавне	услуге	
које	 нису	 класификоване	 на	 другом	месту	 ,	 економска	
класификација	 499	 ,	 позиција	 41-	 Текућа	 резерва	 	 –		
одобравају	се	додатна	средства	у	износу	од		2.186.580,50			

дин	 	 на	 Разделу	 4-Општинска	 управа,	 Функција	 911-	
Предшколско	 	 образовање	 ,	 	 позицији	 133,	 конто	 415-	
Накнаде	трошкова	за	запослене	 	ПУ	Бошко	Буха	 	 	као	
додатна	средства	која	су		потребна	за	исплате	вансудских	
поравнања	са	запосленима	а	у	вези	накнаде	трошкова	за	
градски	превоз.Накнада	се	односи	на	период	од	марта	
2013.	године	па	до	децембра	2015.	године.		

2.	Средства	из	 тачке	1.	 овог	решења,	распоређују	 се	у	
оквиру	 Раздела	 4	 -	 Општинска	 управа,	Функција	 911-	
Предшколско	 	 образовање	 ,	 	 позиција	 133,	 конто	 415-	
Накнаде	трошкова	за	запослене		

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-483/2016-II
Дана:	13.	април		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	Уговора	 	о	додели	
средстава	 за	реализацију	програма	словачког	културно	
уметничког	 друштва	 „Виногради“	 из	 Сланкаменачких	
Винограда		број	40-428/2016-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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		20.280,00	
дин.		словачком	Куд		„Виногради	“		из	Сланкаменачких	
Винограда	 	 на	 основу	Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	
реализацију	 програма	 словачког	 културно	 уметничког	
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друштва	 „Виногради“	 из	 Сланкаменачких	 винограда		
број	40-428/2016-II		.
53/45-	трошкови	штампе	....................................................
...................8.280,00
53/46-	административни	трошкови	...................................
...................12.000,00

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
словачком	 Куд	 	 „Виногради	 “	 	 из	 Сланкаменачких	
Винограда	број	340-11001083-58.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-484/2016-II
Дана:	24.	март	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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	друштва	„Паја	Зарић	“	из	Нових	Карловаца	
број	40-434/2016-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	30.000,00	
дин.		куд		„Паја	Зарић“		из	Нових	Карловаца	на	основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	уметничког	друштва	„Паја	Зарић	“	из	Нових	
Карловаца	број	40-434/2016-II	.
2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
куд	„Паја	Зарић“		из	Нових	Карловаца	број	355-1027357-
38..

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-489/2016-II
Дана:20.април		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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Соко	“	из	Инђије	број	40-431/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	240.000,00	
дин.		куд		„Соко“		Инђија	на	основу	Уговора		о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Соко	“	из	Инђије	број	40-431/2016-II
												53/52-	куповина	ношњи	за	игре	из	Кобишнице			
...................240.000,00		дин

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-491/2016-II
Дана:31.	март	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Соко	“	из	Инђије	број	40-431/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	110.632,05	
дин		куд	 	„Соко“	 	Инђија	на	основу	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	 „Соко	 “	 из	 Инђије	 број	 40-431/2016-II	 53/57-	
трошкови	закупа	пословног	простора	 .............................
110.632,05	дин

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-493/2016-II
Дана:30.	март	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Соко	“	из	Инђије	број	40-431/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	 9.246,36	
дин		куд	 	„Соко“	 	Инђија	на	основу	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	 „Соко	 “	 из	 Инђије	 број	 40-431/2016-II	 53/58-	
трошкови	потрошње	гаса	и	струје	 ...................................
9.246,36	дин

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-494/2016-II
Дана:30.март		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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Соко	“	из	Инђије	број	40-431/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	 6.301,70	
дин.		куд		„Соко“		Инђија	на	основу	Уговора		о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	 „Соко	 “	 из	 Инђије	 број	 40-431/2016-II	 53/58-	
трошкови	потрошње	гаса	и	струје			...................................
6.301,70		дин

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

883
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	497/2016-II
Дана:24.март		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	Уговора		
о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	 Субвенције	 предузећима	 –	 Пројекат	
1-	 Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	у	култури,	одобравају	се	средства	у	износу	од	
64.498,00	дин.	за	покриће	трошкова	техничке	реализације	
активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	
Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	
расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	
број	40-35/2016-II	.

2.	 		Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	498/2016-II
Дана:24.март		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	Уговора		
о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	 Субвенције	 предузећима	 –	 Пројекат	
1-	 Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	у	култури,	одобравају	се	средства	у	износу	од	
90.060,00	дин.	за	покриће	трошкова	техничке	реализације	
активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	
Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	
расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	
број	40-35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

885
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	499/2016-II
Дана:24.март		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	Уговора		
о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	 Субвенције	 предузећима	 –	 Пројекат	
1-	 Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	у	култури,	одобравају	се	средства	у	износу	од	
16.440,00	дин.	за	покриће	трошкова	техничке	реализације	
активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	
Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	
расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	
број	40-35/2016-II	.

	 	 	 2	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	 рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	500/2016-II
Дана:24.март		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	Уговора		
о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	 Субвенције	 предузећима	 –	 Пројекат	
1-	 Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	у	култури,	одобравају	се	средства	у	износу	од	
11.664,00	дин.	за	покриће	трошкова	техничке	реализације	
активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	
Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	
расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	
број	40-35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

887
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-506/2016-II
Дана:	05.април	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Др.	Ђорђе	Натошевић		“	из	Новог	Сланкамена		
број	40-424/2016-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	39.969,00	
дин.		куд		„Др.	Ђорђе	Натошевић“		из	Нових	Карловаца	
на	основу	Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
програма	 културно	 уметничког	 друштва	 „Др.	 Ђорђе	
Натошевић		“	из	Новог	Сланкамена		број	40-424/2016-II	.
53/26-	изградња	бине		.........................................................
...................	39.969,00	дин	

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
куд	„Др.	Ђорђе	Натошевић“		из	Новог	Сланкамена		број	
355-1024894-55.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-507/2016-II
Дана:	05.април	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Др.	Ђорђе	Натошевић		“	из	Новог	Сланкамена		
број	40-424/2016-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	80.000,00	
дин.		куд		„Др.	Ђорђе	Натошевић“		из	Нових	Карловаца	
на	основу	Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	
програма	 културно	 уметничког	 друштва	 „Др.	 Ђорђе	
Натошевић		“	из	Новог	Сланкамена		број	40-424/2016-II	.
53/24-	набавка	ношње	.........................................................
.....................	80.000,00	дин	

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
куд	„Др.	Ђорђе	Натошевић“		из	Новог	Сланкамена		број	
355-1024894-55.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-551/2016-II
Дана:18.	април	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	Уговора		
о	додели	средстава	за	реализацију	програма	украјинског	
културно	уметничког	друштва	„Калина	“	из	Инђије	број	
40-427/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	100.000,00	
дин	 украјинском	 	 куд	 	 „Калина“	 	 Инђија	 на	 основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
украјинског	културно	уметничког	друштва	„Калина	“	из	
Инђије	број	40-427/2016-II	,53/38-	израда	ношњи		..........
......................................................100.000,00	дин

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
украјинског	куд		„Калина	“		Инђија	број	330-52000440-
86.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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890
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-558/2016-II
Дана:07.април		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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Соко	“	из	Инђије	број	40-431/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	 6.999,12	
дин.		куд		„Соко“		Инђија	на	основу	Уговора		о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	 „Соко	 “	 из	 Инђије	 број	 40-431/2016-II	 53/59-	
трошкови	одржавања	просторија		 	 ...................................
6.999,12		дин

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

891
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-570/2016-II
Дана:21.април		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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	 друштва	 „Иво	 Лола	 Рибар	 “	 из	 Крчедина	
број	40-425/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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.	 	 куд	 	 „Иво	Лола	Рибар“	из	 	Крчедина	 	 на	 основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	 уметничког	 друштва	 „Иво	 Лола	 Рибар	 “	 из	
Крчедина	број	40-425/2016-II	53/33-	набавка	ношње	....
...................................................50.000,00		дин

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
куд		„Иво	Лола	Рибар“		Крчедина	број	355-1024618-10.		

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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892
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-572/2016-II
Дана:07.април		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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	пројекта	удружења	„Ромкиње	
Инђије	“	из	Љукова		број	40-420/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	100.000,00	
дин.		удружењу	„Ромкиње	Инђије	“	из	Љукова		број	40-
420/2016-II	:
	53/80	–	трошкови	израде	промо	материјала	...................
........20.000,00
53/81-	трошкови	превоза	....................................................
...........40.000,00
53/82-		трошкови	исхране	и	освежења	.............................
...........20.000,00
53/83-	трошкови	закупа	пословног	простора	..................
..........20.000,00

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун		
удружењу	 „Ромкиње	 Инђије	 “	 из	 Љукова	 	 број	 265-
2210310000267-03.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

893
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-590/2016-II
Дана:		19.април	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	Уговора		
о	додели	средстава	за	реализацију	програма	омладинског	
културно	уметничког	друштва	„Инђија	“	из	Инђије	број	
40-433/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	200.000,00	
дин.	 	 Окуд	 	 „Инђија“	 	 Инђија	 на	 основу	 Уговора	 	 о	
додели	средстава	за	реализацију	програма	омладинског		
културно	уметничког	друштва	„Инђија	“	из	Инђије	број	
40-433/2016-II.

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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894
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	607/2016-II
Дана:		14.април		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	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-	120-1/2016-	II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	Предузећу	за	информисање	и	трговину	
,	Радио	Телевизија	Мега-ин	доо,	одобравају	се	средства	
у	износу	од	1.250.000,00	дин.	за	покриће	трошкова	 	на	
основу	Уговора	 	о	суфинансирању	пројеката	у	области	
јавног	информисања	401-	120-1/2016-	II.

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 текући	
рачун	 предузећу	 за	 информисање	 и	 трговину	 ,	 Радио	
Телевизија	Мега-ин	доо,број	840-9455763-04.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

895
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-611/2016-II
Дана:21.април		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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	друштва	„Бранко	Радичевић	“	из	Бешке	број	
40-435/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	116.160,00	
дин.	 	 куд	 	 „Бранко	 Радичевић“	 из	 	 Бешке	 	 на	 основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	уметничког	друштва	 „Бранко	Радичевић	“	из	
Бешке	број	40-435/2016-II.53/72-	набавка	ношње	............
...........................................	116.160,00	дин

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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896
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-612/2016-II
Дана:21.април		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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	друштва	„Бранко	Радичевић	“	из	Бешке	број	
40-435/2016-II	,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	38.840,00	
дин.	 	 куд	 	 „Бранко	 Радичевић“	 из	 	 Бешке	 	 на	 основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	уметничког	друштва	 „Бранко	Радичевић	“	из	
Бешке	број	40-435/2016-II.53/72-	набавка	ношње	............
...........................................	38.840,00	дин

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

897
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-639/2016-II
Дана:	13.	април		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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	реализацију	програма	културно	уметничког	
друштва	„Чигра“	из	Љукова		број	40-429/2016-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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		102.962,08	
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	53/47-	трошкови	превоза		...
........................................................................46.000,00
53/48-	 трошкови	 организације	 концерата	 и	 фестивала		
......................			37.974,74
53/49-	 трошкови	 изнајмљивања	 озвучења	 и	 технике	 за	
концерте	......18.987,34

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
културно	уметничког	друштва	„Чигра“	из	Љукова		број	
355-1017415-85.
3.	 О	реализацији	овог	решења	стараће	се	Одељење	
за	привреду	и	финансије.

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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898
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-642/2016-II
Дана:	14.	април	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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	друштва	„Паја	Зарић	“	из	Нових	Карловаца	
број	40-434/2016-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	100.000,00	
дин.		куд		„Паја	Зарић“		из	Нових	Карловаца	на	основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	уметничког	друштва	 „Паја	Зарић	 “	из	Нових	
Карловаца	број	40-434/2016-II	.53/65-	трошкови	набавке	
ношњи,	инструмената	и	помоћне	технике	....100.000,00

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

899
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	655/2016-II
Дана:		20.април		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	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-122-1/2016-	II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	Радију	Фрушка	 гора	д.о.о.	 ,	 одобравају	
се	 средства	 у	 износу	 од	 	 500.000,00	 дин.	 за	 покриће	
трошкова		на	основу	Уговора		о	суфинансирању	пројеката	
у	области	јавног	информисања	401-122-1/2016-	II	

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
Радио	Фрушка	гора	д.о.о.	број	840-9325763-64.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	655-1/2016-II
Дана:		05.мај		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	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-122-1/2016-	II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	Радију	Фрушка	 гора	д.о.о.	 ,	 одобравају	
се	 средства	 у	 износу	 од	 	 450.000,00	 дин.	 за	 покриће	
трошкова		на	основу	Уговора		о	суфинансирању	пројеката	
у	области	јавног	информисања	401-122-1/2016-	II	

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
Радио	Фрушка	гора	д.о.о.	број	840-9325763-64.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

901
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	657/2016-II
Дана:		18.април		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	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-119-1/2016-	II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	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	
424,	 позиција	 52	 –	 Специјализоване	 услуге-Услуге	
културе	-Информисање	,	одобравају	се	средства	у	износу	
од	 	 500.000,00	 	 дин.	 за	 покриће	 трошкова	 на	 основу	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања	401-119-1/2016-	II	,	Новинској	издавачког	
друштва	Сремске	новине	доо,	Сремска	Митровица.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
Новинске	 издавачког	 друштва	 Сремске	 новине	 доо,	
Сремска	Митровица,	број:	840-11670763-86.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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902
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-686/2016	-II
Дана:	17.	јун		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)	 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	 400.000,00	 	 динара.	
Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о		
буџету	 општине	Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	хна	
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	355-1136562-89.

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.

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

903
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-748/2016-II
Дана:	27.април	2016.	год.
ИНЂИЈА	

	 	 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	Уговора		о	додели	средстава	за	реализацију	
пројекта	 Удружења	 „Мој	 Срем“	 из	 Крчедина	 број	 40-
413/2016-II,		

Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	150.000,00	
дин.	 	 Удружењу	 „Мој	 Срем“	 	 из	 Крчедина	 на	 основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 пројекта	
Удружења	„Мој	Срем“	из	Крчедина	број	40-413/2016-II

							53/3	Трошкови	за	сликарски	материјал	100.000,00
							53/4	Трошкови	за	штампани	материјал				50.000,00

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
Удружења	„Мој	Срем“	из	Крчедина		број	355-1133013-
66

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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904
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	801/2016-II
Дана:06.мај	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	издатака	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-35/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	Субвенције	 предузећима	 –	Пројекат	 1-	
Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	 у	 култури,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	
од	 25.074,55дин.	 за	 покриће	 трошкова	 организације	 и	
продукције	активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	
на	основу	Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	
текућих	расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	
Инђије	број	40-35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

905
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	802/2016-II
Дана:06.мај	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	издатака	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-35/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	Субвенције	 предузећима	 –	Пројекат	 1-	
Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	 у	 култури,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	
од	 45.000,00дин.	 за	 покриће	 трошкова	 организације	 и	
продукције	активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	
на	основу	Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	
текућих	расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	
Инђије	број	40-35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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906
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	803	/2016-II
Дана:06.мај	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	издатака	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-35/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	Субвенције	 предузећима	 –	Пројекат	 1-	
Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	 у	 култури,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	
од	 27.744,00	 динара	 за	 покриће	 трошкова	 техничке	
реализације	активности	(техничко	опремање	простора)		
ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	Уговора	 	 о	
додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

907
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	804/2016-II
Дана:06.мај	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	издатака	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-35/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	Субвенције	 предузећима	 –	Пројекат	 1-	
Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	 у	 култури,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	
од	 5.990,00	 динара	 за	 покриће	 трошкова	 техничке	
реализације	активности	(техничко	опремање	простора)		
ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	на	основу	Уговора	 	 о	
додели	средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	
издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	Инђије	број	40-
35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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908
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	805/2016-II
Дана:06.мај	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	Уговора	 	о	додели	
средстава	за	суфинансирање	текућих	расхода	и	издатака	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	40-35/2016-II,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	IV	Функција	820	
–	Услуге	културе		,	Програм	13-	Развој	културе,Шифра	
програма	 1201,	 Економска	 класификација	 454,	
позиција	 196	 –	Субвенције	 предузећима	 –	Пројекат	 1-	
Суфинансирање	 текућих	 расхода	 и	 издатака	 других	
субјеката	 у	 култури,	 одобравају	 се	 средства	 у	 износу	
од	 9.487,67дин.	 за	 покриће	 трошкова	 организације	 и	
продукције	активности		ИТАКА	АРТ	центру	доо	Инђија	
на	основу	Уговора		о	додели	средстава	за	суфинансирање	
текућих	расхода	и	издатака	ИТАКА	АРТ	центра	ДОО		из	
Инђије	број	40-35/2016-II	.

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
ИТАКА	АРТ	центра		ДОО		из	Инђије	број	840-9359763-
11.

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

909
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-834/2016	-II
Дана:	21.	јун		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)	 и	 на	 основу	Уговора	
о	 додели	 новчаних	 средстава	 за	 реализацију	 пројекта		
Ловачког	 удружења	 „Фазан“	 за	 реализацију	 пројекта	
„Храна	за	фазанску	дивљач“		
	 Председник	општине	Инђија	доноси
                         
                  

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Ловачко	удружење	„Фазан“		из	Инђије	по	основу	
Уговора	 број	 401-148-1/2016-II	 	 за	 трошкове	 пројекта	
„Храна	за	фазанску	дивљач“	 	одобравају	се	средства	у	
висини	149.110,00		динара.	Средства	која	се	одобравају	
утврђена	 су	 Одлуком	 о	 	 буџету	 општине	 Инђија	 за	
2016.	год.	,	по	Програму	3	–	Локални	економски	развој,	
Шифра	–	1501,	Пројекат	1	„Конкурс	за	остале	невладине	
организације	 ,	 Раздео	 3,	 Функција	 160	 -	 Опште	 јавне	
услуге	 које	 нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,			
Позиција	 50/103,	 Економска	 класификација	 	 -	 481,	
Дотације	невладиним	организацијама.	

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
број	160-96432-34.

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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910
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-	175/5/2016	-II
Дана:	21.	јун		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)	 и	 на	 основу	Уговора	
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 законом	 поверених	
јавних	овлашћења	Црвеном	крсту	из	Инђије,		
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Црвеном	 крсту	 из	 Инђије	 по	 основу	 Уговора	
број	 40-175/2016	 	 за	 трошкова	 реализације	 законом	
поверених	 јавних	 овлашћења	 за	 мај	 2016.	 године,	
одобравају	се	средства	у	висини	90.795,79
динара.	 Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	
Одлуком	 о	 буџету	 општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 по	
Програму	 11	 -	 Социјална	 и	 дечија	 заштита,	Шифра	 –	
0901,	Програмска	активност	-	0005,	Активност	Црвеног	
крста	,	Раздео	3,	Функција	160	-	Опште	јавне	услуге	које	
нису	 класификоване	 на	 другом	 месту,	 	 	 Позиција	 46,	
Економска	класификација		-	481,		Дотације	невладиним	
организацијама	–	Црвени	крст.	

2.	 Уплата	 средстава	 извршиће	 се	 на	 наменски	
текући	рачун	код	Управе	за	трезор,	број	840-15322763-
42

					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.

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

911
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-860/2016	-II
Дана:	14.		јун		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)	 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	 април	 2016.	 године,	
одобравају	 се	 средства	 у	 висини	 113.886,00	 	 динара.		
Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о		
буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	,	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	310-9647-81.

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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912
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-952/2016	-II
Дана:	01.		jун		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)	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	мај	2016.	године,	зараде,	одобравају	се	
средства	 у	 висини	 118.084,60	 динара.	 	 Средства	 која	
се	одобравају	утврђена	су	Одлуком	о	 	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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
Петар	Филиповић	с.р.

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

913
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1011/2016	-II
Дана:	22.	јун		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)	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	 1.265,36	 динара.	
Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о		
буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	,	
по	 Програму	 11	 –	 Социјална	 и	 дечја	 заштита,	
Шифра	 –	 0901,	 Програмска	 активност	 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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914
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1031/2016	-II
Дана:	21.		јун	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)	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	 мај	 2016.	
године,	 одобравају	 се	 средства	 у	 висини	 27.000,00		
динара,	 за	 материјалне	 трошкове.	 	 Средства	 која	 се	
одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о	 	 буџету	 општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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.

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

915
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1038/2016	-II
Дана:	22.		јун		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)	 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	обуку	за	личне	пратиоце,	
одобравају	 се	 средства	 у	 висини	 108.000,00	 	 динара.		
Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о		
буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	,	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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916
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1039/2016-II
Дана:		16.	јун	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	
Уговора	 	 о	 суфинансирању	 пројеката	 у	 области	 јавног	
информисања		401-122-1/2016II,	 	
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	Радију	Фрушка	гора	д.о.о.	,	одобравају	се	
средства	у	износу	од		62.000,00	дин.	за	покриће	трошкова		
на	основу	Уговора		о	суфинансирању	пројеката	у	области	
јавног	информисања	401-122-1/2016-	II	.

										52/5	–	Радио	Фрушка	гора	–	Инђија	и	села	.............
..........................62.000,00	дин

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	рачун	
Радио	Фрушка	гора	д.о.о.	број	840-9325763-64.

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.

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

917
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-	1041/2016-II
Дана:		16.	јун	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	
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	 	 буџету	
општине	 Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	Срем	доо	.	,	одобравају	се	средства	
у	 износу	 од	 	 70.000,00	 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	
..............70.000,00	дин

2.	 Уплата	средстава	извршиће	се	на	текући	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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918
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1048/2016	-II
Дана:	21.	јун		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)	 и	 на	 основу	Уговора	
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 пројекта	Удружења	
ратних	војних	инвалида	општине	Инђија	из	Инђије,	
	 Председник	општине	Инђија	доноси
                                  
         

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Удружењу	 ратних	 војних	 инвалида	 из	 Инђије	
по	 основу	 Уговора	 број	 40-154/2015	 	 за	 материјалне	
трошкове	 у	 2016.	 години,	 одобравају	 се	 средства	 у	
висини	12.192,00		динара.	
Средства	 која	 се	 одобравају	 утврђена	 су	 Одлуком	 о		
буџету	општине	Инђија	за	2016.	год.	,	
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	45/3,	Економска	класификација		
-	 481,	 Дотације	 невладиним	 организацијама	 –	
Социохуманитарне	организације.	

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

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

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

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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

919
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1052/2016	-II
Дана:	21.		jун		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)	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	мај	 2016.	 године,	материјалне	 трошкове,	 одобравају	
се	 средства	 у	 висини	29.595,54	 динара.	 	Средства	 која	
се	одобравају	утврђена	су	Одлуком	о	 	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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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920
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-1056/2016	-II
Дана:	22.		јун		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)	 и	 на	 основу	Уговора	
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 пројекта	Удружења	
оболелих	од	мултипле	склерозе	„Мој	Срем“	из	Инђије,
	 Председник	општине	Инђија	доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Удружењу	оболелих	од	мултипле	склерозе	„Мој	
Срем“	из	Инђије	за	финансирање	пројекта	“За	нас	има	
наде	док	и	Ви	у	то	верујете“	за	мај	2016.	године,	одобравају	
се	средства	у	висини	29.317,07		динара.	 	Средства	која	
се	одобравају	утврђена	су	Одлуком	о	 	буџету	општине	
Инђија	 за	 2016.	 год.	 ,	 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	45/2,	
Економска	класификација	 	-	481,	Дотације	невладиним	
организацијама	–	Социохуманитарне	организације.	

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

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

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

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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

921
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1749/2015-II
Дана:	23.	март	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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	друштва	„Паја	Зарић	“	из	Нових	Карловаца	
број	40-381/2015-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	 9.330,00	
дин.		куд		„Паја	Зарић“		из	Нових	Карловаца	на	основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	уметничког	друштва	 „Паја	Зарић	 “	из	Нових	
Карловаца	број	40-381/2015-II		.

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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



Број	12,	страна	број		664																																					Службени	лист	општина	Инђија																								Четвртак	07.јул.2016.

922
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1750/2015-II
Дана:	23.	март	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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	друштва	„Паја	Зарић	“	из	Нових	Карловаца	
број	40-381/2015-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	15.209,00	
дин.		куд		„Паја	Зарић“		из	Нових	Карловаца	на	основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	уметничког	друштва	 „Паја	Зарић	 “	из	Нових	
Карловаца	број	40-381/2015-II		.

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

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

923
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-1751/2015-II
Дана:	23.	март	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	Уговора		
о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	 културно	
уметничког	друштва	„Паја	Зарић	“	из	Нових	Карловаца	
број	40-381/2015-II		,
	 Председник	општине	Инђија	донео	је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	 Из	 средстава	 утврђених	 Одлуком	 о	 буџету	
општине	Инђија	за	2016.	год.	,	Раздео	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	 9.122,13	
дин.		куд		„Паја	Зарић“		из	Нових	Карловаца	на	основу	
Уговора	 	 о	 додели	 средстава	 за	 реализацију	 програма	
културно	уметничког	друштва	 „Паја	Зарић	 “	из	Нових	
Карловаца	број	40-381/2015-II		.

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

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

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

Председник
Петар	Филиповић	с.р.

-------------------
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924
На	 основу	 чл.	 58.став	 3.	 Закона	 о	 локалној	

самоуправи	 	 („Сл.	 гласник	 РС“	 број	 129/07	 и	 83/14),	
члана	55.	 став	1.	 тачка	12.	и	члана	74.	 став	1.	Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 оппштине	 Инђија“	
бр.	 9/13-	 пречишћени	 текст),	 члана	 21.	 Одлуке	 о	
Општинској	 управи	 општине	Инђија	 („Службени	 лист	
општина	 Срема“,	 бр.	 25/08,	 23/09,	 30/11	 и	 „Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	7/12,	5/14	и	2/15),

	 Председник	општине	Инђија	дана	04.	јула	2016.	
године,	доноси

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	РАЗРЕШЕЊУ	ПОМОЋНИКА	ПРЕДСЕДНИКА	

ОПШТИНЕ

I

	 Кончаревић	 Милан,	 дипл.	 економиста	 из	
Старих	 Бановаца,	 разрешава	 се	 дужности	 Помоћника	
Председника	 општине	 Инђија	 за	 област	 област	
међународне	 сарадње	 и	 пројекте,	 закључно	 са	
04.07.2016.	године.

II

	 Ово	 Решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
ОПШТИНА	ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-	231	/2016-II
Дана,	04.	јула	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а	

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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

925
На	 основу	 чл.	 58.став	 3.	 Закона	 о	 локалној	

самоуправи	 	 („Сл.	 гласник	 РС“	 број	 129/07	 и	 83/14),	
члана	55.	 став	1.	 тачка	12.	и	члана	74.	 став	1.	Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 оппштине	 Инђија“	
бр.	 9/13-	 пречишћени	 текст),	 члана	 21.	 Одлуке	 о	
Општинској	 управи	 општине	Инђија	 („Службени	 лист	

општина	 Срема“,	 бр.	 25/08,	 23/09,	 30/11	 и	 „Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	7/12,	5/14	и	2/15),

	 Председник	општине	Инђија	дана	04.	јула	2016.	
године,	доноси

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ПОСТАВЉЕЊУ	ПОМОЋНИКА	

ПРЕДСЕДНИКА	ОПШТИНЕ

   I

Милан	Кончаревић,	дипл.	економиста	из	Старих	
Бановаца	ПОСТАВЉА	СЕ	за	Помоћника	Председника	
општине	 Инђија	 у	 Општинској	 управи	 општине	
Инђија	 за	 област	 инвестиција,	 комуналне	 делатности	
и	 функционисања	 јавних	 предузећа,	 на	 период	 од	 4	
(четири)	године,	почев	од	05.јула	2016.	године.

   II

Именовани	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 сва	 права,	
обавезе	 и	 одговорности	 из	 радног	 односа	 остварује	 у	
Општинској	управи	општине	Инђија.

   III

Именовани	из	тачке	I	овог	Решења	обавља	послове	
из	 области	 за	 које	 је	 постављен	 на	 на	 начин	 утврђен	
Статутом	 општине,	 Одлуком	 о	 општинској	 управи	
општине	 Инђија	 и	 актом	 о	 унутрашњем	 уређеђењу	 и	
систематизацији	Општинске	управе.

   IV

Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-	232/2016-II
Дана,	04.јула	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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

926
На	 основу	 чл.	 58.став	 3.	 Закона	 о	 локалној	

самоуправи	 	 („Сл.	 гласник	 РС“	 број	 129/07	 и	 83/14),	
члана	55.	 став	1.	 тачка	12.	и	члана	74.	 став	1.	Статута	
општине	 Инђија	 („Службени	 лист	 оппштине	 Инђија“	
бр.	 9/13-	 пречишћени	 текст),	 члана	 21.	 Одлуке	 о	
Општинској	 управи	 општине	Инђија	 („Службени	 лист	
општина	 Срема“,	 бр.	 25/08,	 23/09,	 30/11	 и	 „Службени	
лист	општине	Инђија“	бр.	7/12,	5/14	и	2/15),
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	 Председник	општине	Инђија	дана	04.	јула	2016.	
године,	доноси

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е
О	ПОСТАВЉЕЊУ	ПОМОЋНИКА	

ПРЕДСЕДНИКА	ОПШТИНЕ

   I

Гашић	Марко,		дипл.	инж.менаџмента	из	Инђије	
ПОСТАВЉА	СЕ	 за	Помоћника	Председника	 општине	
Инђија	у	Општинској	управи	општине	Инђија	за	област	
међународне	 сарадње	 и	 пројекте	 ,	 на	 период	 од	 4																						
(	четири)	године,	почев	од		05.јула	2016.	године.

   II

Именовани	 из	 тачке	 I	 овог	 Решења	 сва	 права,	
обавезе	 и	 одговорности	 из	 радног	 односа	 остварује	 у	
Општинској	управи	општине	Инђија.

   III

Именовани	из	тачке	I	овог	Решења	обавља	послове	
из	 области	 за	 које	 је	 постављен	 на	 на	 начин	 утврђен	
Статутом	 општине,	 Одлуком	 о	 општинској	 управи	
општине	 Инђија	 и	 актом	 о	 унутрашњем	 уређеђењу	 и	
систематизацији	Општинске	управе.

   IV

Ово	 решење	 објавити	 у	 „Службеном	 листу	
општине	Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-	233/2016-II
Дана,	04.јула	2016.	године
И	н	ђ	и	ј	а

Председник
Владимир	Гак	с.р.

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