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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (‘’Службени 
гласник РС’’ број 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 37. Статута 
општине Инђија (‘’Слуужбени лист општине Инђија’’ број 9/2013), 
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној 28.новембра 
2013. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ‘’TRADEUNIQUE’’ НА 
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5855 КО ИНЂИЈА

Члан 1.

Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације 
радне зоне ‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 
КО Инђија (у даљем тексту: Измене и допуне ПДР). 

Члан 2.

Почетна тачка описа обухвата Измена и допуна ПДР 
јесте граница обухвата Плана детаљне регулације радне зоне 
‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 КО Инђија 
(‘’Службени лист општина Срема’’ број 25/08), односно тачка број 
1, која се налази на тромеђи парцела 7765, пољског пута, парцела 
7748/1 и границе са катастарском општином Бешка.

Од тачке број 1 граница у правцу југоистока пресеца парцелу 
број 7765 и даље према југоистоку прати западну међу пољског 
пута, парцела 7748/2 и источну међу пољског пута, парцела 6925 
до тачке број 2, која се налази на тромеђи пољских путева, парцеле 
6925 и 7750/1 са границом катастарске општине КО Бешка.

Од тачке број 2 граница у правцу југозапада прати јужну међу 
пољског пута, парцела 6925 и пресецајући пољски пут, парцела 
7752 долази до тачке број 3, која се налази на међи пољског пута, 
парцела 7752 и парцеле 6924/24.

Од тачке број 3 граница у правцу северозапада прати западну 
међу пољског пута, парцела 7752 до тачке број 4, која се налази на 
тромеђи пољских путева, парцеле 6109 и 7752 и парцеле 6244.

Од тачке број 4 граница у правцу југозапада дужином од cca 95 
m прати јужну међу пољског пута, парцела 6109 до тачке број 5, која 
се налази на међи пољског пута и парцеле 6238.

Од тачке број 5 граница у правцу североистока дужином од 
cca 715 m пресеца пољски пут, парцела 6109 и прати западну међу 
пољског пута, парцела 5899/3 до тачке број 6, чије координате су 
дате у наредној табели, заједно са координатама осталих преломних 
тачака. 

Списак координата преломних тачака границе обухвата Плана:
Број тачке Y X Број тачке Y X

6 7429299.83 4994639.38 9 7428867.78 4995024.60

7 7428998.35 4994865.55 10 7428821.19 4995152.52

8 7428900.62 4994961.34 11 7428796.63 4995219.56

Од тачке број 11 граница у правцу истока прати северну међу 
парцеле 7765 до тачке број 1, која је уједно и почетна тачка описа 
обухвата Измена и допуна ПДР.

Укупна површина обухвата Измена и допуна ПДР износи cca 
212,72 ha.

Одлуком о Изменама и допунама ПДР граница планског 
подручја дефинисана је као прелиминарна, односно коначна 
граница обухвата ће се утврдити приликом израде и верификације 
Нацрта Измена и допуна ПДР, у складу са чланом 41. Правилника 
о садржини, начину и поступку израде планских докумената (‘’Сл. 
гласник РС’’, бр. 31/10, 69/10 и 16/11).

Члан 3.

Саставни делови Измена и допуна ПДР су:
1. правила уређења;
2. правила грађења;
3. графички део.
Измена и допуна ПДР садржи нарочито:

границу измена и допуна плана и обухват грађевинског 1. 
подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
детаљну намену земљишта;2. 
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске 3. 
линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 4. 
план);
попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје 5. 
и објекте;
коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну 6. 
и другу инфраструктуру;
мере заштите културно-историјских споменика и заштићених 7. 
природних целина;
локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат 8. 
или расписује конкурс;
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;9. 
друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 10. 
регулације.

Члан 4.

Средства за израду Измена и допуна ПДР обезбедиће се у 
Буџету Општине Инђија.
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Члан 5.

Рок за израду Измена и допуна ПДР је 6 (шест) месеци, од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 6.

Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена 
и допуна Плана детаљне регулације радне зоне ‘’TRADEUNIQUE’’ 
на катастарској парцели број 5855 КО Инђија, донето након 
спроведеног поступка од стране Одељења за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе 
општине Инђија, које ће заједно са Одлуком бити објављено у 
‘’Службеном листу општине Инђија’’.

Члан 7.

Како је Измена и допуна ПДР мање сложен плански документ, 
односно како је реч о мањим изменама планског документа, којим 
је обухваћено подручје дефинисано Планом детаљне регулације 
радне зоне ‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 
КО Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’ број 25/08), није 
обавезна израда и стручна контрола концепта плана, већ се у складу 
са овом Одлуком, одмах приступа изради нацрта плана.

Члан 8.

Нацрт Измена и допуна ПДР биће изложен на јавни увид у 
просторијама Скупштине општине Инђија, улица Цара Душана 
број 1, Инђија.

Излагање нацрта Измена и допуна ПДР на јавни увид врши се 
после извршене стручне контроле, у трајању од 30 дана.

Подаци о начину излагања нацрта Измена и допуна ПДР на 
јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневном и локалном 
листу и локалним средствима информисања.

Члан 9.

Елаборат Измена и допуна ПДР израдиће се у три примерка 
оригинала у аналогном и четири примерка у дигиталном облику, у 
складу са Правилником о начину увида у донети урбанистички план, 
оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и 
уступања урбанистичког плана уз накнаду (’’Службени гласник 
РС’’, број 75/03).

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу општине Инђија’’.

Скупштина општине Инђија
Број:35-423/2013-I   Председник, 
Дана:28.новембра 2013.године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, 
комуналнo-стамбенe послове и
заштиту животне средине
Број: 35-367/2013-IV-02
Датум: 05.11.2013. године
И Н Ђ И Ј А
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину (‘’Сл. гласник РС’’, број 135/04 и 88/10), а у вези 
са чланом 46. Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник 
РС’’, број 72/09, 81/09 и 24/11), и члана 14. Одлуке о Општинској 
управи општине Инђија (‘’Службени лист општина Срема’’, број 
25/08,23/09 и 30/11 и ‘’Службени лист општине Инђија’’, број 
7/2012), Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, дана 
05.11.2013. године, доноси:

РЕШЕЊE 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ‘’TRADEUNIQUE’’ НА 
КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 5855 КО ИНЂИЈА

1. За Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне 
‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 КО Инђија 
неће се приступити изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на животну средину.

2. Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне 
‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 КО Инђија је 
врста урбанистичког плана којим ће се детаљније разрадити уређење 
и градња простора, како је дефинисано Просторним планом општине 
Инђије (‘’Службени лист општине Инђија’’, број 7/2012). Намена 
површина Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне 
‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 КО Инђија 
биће усклађена са наменом површина која је дефинисана у оквиру 
Просторног плана општине Инђија (‘’Службени лист општине 
Инђија’’, број 7/2012).

3. Како је Измена и допуна Плана детаљне регулације радне 
зоне ‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 КО 
Инђија на хијерархијски нижем нивоу од Просторног плана 
општине Инђија (‘’Службени лист општине Инђија’’, број 7/2012), 
могу се примењивати одредбе Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Просторног плана општине Инђија 
на обухват Измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне 
‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели број 5855 КО Инђија, 
без израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана.

4. Одељење за урбанизам, комунално – стамбене послове и 
заштиту животне средине, узимајући у обзир податке наведене 
у овом Решењу, утврдило је да Измена и допуна Плана детаљне 
регулације радне зоне ‘’TRADEUNIQUE’’ на катастарској парцели 
број 5855 КО Инђија предвиђа мање измене намене површина 
Плана детаљне регулације радне зоне ‘’TRADEUNIQUE’’ на 
катастарској парцели број 5855 КО Инђија, те применом критеријума 
прописаних Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (‘’Службени гласник РС’’, број 135/04 и 88/10), одлучило 

да се за предметни план не приступа изради Извештаја о стратешкој 
процени.

5. Ово Решење чини саставни део Одлуке о измени и допуна 
Плана детаљне регулације радне зоне ‘’TRADEUNIQUE’’ на 
катастарској парцели број 5855 КО Инђија и објављује се у 
‘’Службеном листу општине Инђија’’.

Начелник
дипл.инж.саоб. Дејан Дмитровић,с.р.
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12), члана.5.став3. 
члана 6.став 3. и 4, члана7а. став 3. и 4. и члана 11. Закона о порезима 
на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), и члана 37.став 
1. тачка 3. Статута Општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“ број 9/13), Скупштина општине Инђија, на 
седници одржаној дана 28.новембра 2013. године, донела је 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ, ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И УТВРЂИВАЊУ 
КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА СВАКУ ЗОНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Члан 1.

Овом одлуком за потребе утврђивања пореза на имовину 
утврђују се:

1) стопе пореза на имовину на непокретностима на територији 
општине Инђија; 

2) зоне и најопремљенија зона на територији општине Инђија; 
3) коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге које се налазе 
на територији општине Инђија, у случају када ни у зонама ни у 
граничним зонама није било најмање три промета одговарајућих 
непокретности у периоду од 01. јануара до 30. септембра године 
која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину (у 
даљем тексту: коефицијенти);

4) стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет 
пореза на имовину, за обвезнике који не воде пословне књиге.

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе: 
1) на права на непокретностима пореског обвезника који води 

пословне књиге 0,4 %
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне 

књиге 0,0%
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води 

пословне књиге, осим на земљишту: 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
(1) до 10.000.000 динара 0,30%

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара Порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара Порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 динара Порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.

Према комуналној опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 
општине, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, 
на територији општине Инђија одређују се три зоне и то: 

ПРВА ЗОНА обухвата непокретности које се налазе у 
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насељеном месту Инђија у подручју оивиченом следећим улицама: 
ул. Војводе Степе лева страна од кућног броја 1-41 и десна страна 
од кућног броја 2-40; ул. Краља Петра I лева страна од кућног броја 
1-19 и десна страна од кућног броја 2-46; ул. Новосадска лева страна 
од кућног броја 1-39а и десна страна од кућног броја 2-32; ул. Цара 
Душана лева страна од кућног броја 1-11 и десна страна од кућног 
броја 2-6а; ул. Српскоцрквена десна страна од кућног броја 2-14; ул. 
Милетићева лева страна од кућног броја 1- 35; ул. Душана Јерковића 
лева страна од кућног броја 1-25б и десна страна од кућног броја 
2-10; ул. Југ Богдана лева страна од кућног броја 1-19 и десна страна 
од кућног броја 2-16; ул. Митровданска лева страна од кућног броја 
1-11; ул. Дунавска лева страна од кућног броја 1-25 и десна страна 
кућни број 2; ул. Београдска лева страна од кућног броја 13-39 ; ул. 
Светог Саве лева страна од кућног броја 1-7 и десна страна од кућног 
броја 2-28б; ул. Вука Караџића лева страна од кућног броја 1-7; ул. 
Сремска лева страна од кућног броја 1 до улице НиколеТесле; ул. 
Николе Тесле десна страна кућни број 2; ул. Занатлијска десна страна 
од кућног броја 2-10а; ул. Железничка десна страна од Културног 
центра до краја спортских терена и лева страна бб.

ДРУГА ЗОНА обухвата непокретности које се налазе у 
насељеном месту Инђија, а нису обухваћене Првом зоном, 
Североисточна и Југоисточна радна зона утврђене Планом генералне 
регулације насеља Инђија. 

ТРЕЋА ЗОНА обухвата непокретности које се налазе на 
подручју других насељених места општине Инђија и непокретности 
изван насељеног места Инђије и изван осталих насељених места. 

Према критеријумима из става 1. овог члана, ПРВА ЗОНА се 
сматра најопремљенијом зоном у општини Инђија. 

Члан 4.

За непокретности у ЗОНАМА из члана 3. ове одлуке, утврђују 
се следећи коефицијенти:

1) за ПРВУ ЗОНУ 1,00
2) за ДРУГУ ЗОНУ 0,80
3) за ТРЕЋУ ЗОНУ 0,40.

Члан 5.

На територији општине Инђија, стопа амортизације за коју 
се умањује вредност непокретности, осим земљишта , која чини 
основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, 
износи 1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише 
40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину 
у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција 
објекта.

Члан 6.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука 
о утврђивању висине стопе пореза на имовину („Службени лист 
општине Срема“ број 15/11).

Ову Одлуку објавити у и на интернет страни општине Инђија, 
наредног дана од дана ступања на снагу исте.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће се од 01. 
јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:43-8/2013-I   П р е д с е д н и к, 
Дана,28.новембра 2013.године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.

373

На основу члана 19. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“, бр.119/12) и члана 37.став 1.тачка 6. Статута општине 
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, 
бр.9/13), Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 
28.новембра 2013.године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ 

И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНИХ ОДБОРА

I

Председник и чланови Надзорних одбора јавних предузећа 
чији је оснивач Општина Инђија имају право на накнаду за рад у 
Надзорном одбору .

II

Накнада за рад из тачке I Ове одлуке, утврђује се у одређеном 
проценту од просечне зараде остварене на територији Републике 
Србије, без пореза и доприноса, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике, и то:

- члану Надзорног одбора из реда локалне самоуправе, у висини 
50%;

- члану Надзорног одбора из реда запослених, у висини 40%;
Председник Надзорног одбора за свој рад има право на накнаду 

у висини накнаде утврђене за рад члана Надзорног одбора из реда 
локалне самоуправе, увећану за 10%.

III

Председнику и члановима Надзорног одбора припада накнада 
у висини утврђеној тачком II ове Одлуке, само за рад и резултате 
рада којима је постигнута потпуна (100%) реализација Програма 
пословања јавног предузећа, која се сагледава тромесечно и о чему 
јавно предузеће подноси оснивачу усвојене Извештаје о степену 
реализације програма пословања јавног предузећа.

За реализацију програма пословања која је нижа од потпуног, 
100% реализованог програма пословања јавног предузећа, јавно 
предузеће ће извршити сразмерно умањење накнаде из тачке II ове 
Одлуке, сагласно критеријумима из годишњег програма, о чему је 
дужно обавестити Скупштину општине Инђија, као оснивача.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:43-9/2013-I   Председник,
Дана:28.новембра 2013.године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 4. став 2. и члана 22. став2. Закона о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 119/12 ) и члана 37. став 
1. тачка 8. Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 
лист општине Инђија“, број 9/13), Скупштина општине Инђија, на 
седници одржаној 28. новембра 2013 године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ 

ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ 
ИНЂИЈА
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Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„Ингрин“Инђија („Службени лист општине Инђија, број 7/13), 
у члану 28.став1.тачка 3.речи: „три године“, замењују се речима: 
„једна година“.  

Члан2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-322/2013-I   Председник,
Дана:28.новембра 2013.године
И н ђ и ј а    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 38.став1. и члана 42. Закона о правима 
пацијената („Службени гласник РС“, бр.45/13), члана 36.став1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07), 
члана 37.став1.тачка 31. и члана 41. став1. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“, бр.9/13), 
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 28. 
новембра 2013.године, донела је

ОДЛУКА 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА

I

Образује се Савет за здравље општине Инђија (у даљем тексту: 
Савет за здравље), као посебно радно тело Скупштине општине 
Инђија. 

II

Савет за здравље чине: 
- представници локалне самоуправе-
1. др Данило Вишњевац, председник
2. др Ђуро Калинић, члан
3. Ивана Бабин,члан
-представници здравствене установе- 
4. др Весна Јовановић, члан
5. др Татјана Милошевић, члан
-представник удружења пацијената-
6. Олгица Печиљ, члан
-представник надлежне филијале Републичког фонда за 

здравство-
7. Светлана Клинко, члан.
Председник и чланови Савета за здравље, именују се на 

мандатни период од 4 године.

III

Задаци Савета за здравље су да:
1. Спроводи мере у области заштите права пацијената, и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената 

на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених 
чињеница,

- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и 
директора здравствене установе , односно оснивача приватне праксе 
на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке,

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање 
права пацијената и предлаже мере за заштиту и промоцију права 

пацијената,
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама 

за заштиту права пацијената Општинском већу, Министарству 
надлежном за послове здравља, Покрајинском секретаријату 
надлежном за послове здравља, а ради информисања и остваривања 
потребне сарадње извештај доставља и Заштитнику грађана. 

2. Иницира доношење аката за унапређење здравља на локалном 
нивоу.

3. Предлаже Општинском већу мере за унапређење здравља на 
локалном нивоу.

4. Прати рад здравствене установе и стара се о развоју и квалитету 
здравствене заштите у циљу постизања највише приступачности, 
доступности и квалитетне здравствене заштите.

5. Успоставља и унапређује односе са републичким и 
регионалним институцијама у области здравства, установама и 
организацијама; 

6. Представља локалну самоуправу у активностима везаним за 
здравље, а у оквиру своје надлежности;

7. Предузима и друге активности у циљу унапређења система 
здравствене заштите и здравља становништва у складу са 
Пословником о раду Савета за здравље. 

IV

За време проведено на седницама Савета за здравље, 
председнику и члановима Савета припада право на накнаду у 
износу од 1.500,00 динара.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:02-232/2013-I   Председник,
Дана:28.новембра2013.године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2.и члана 55. став 3.тачка 4. Закона 
о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09) и члана 37. став 1. тачка 24. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општина Инђија“ број:9/2013), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 28.новембра 
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22 ЈУЛ“ КРЧЕДИН

I

Дужностичлана Школског одбора Основне школе „22 јул“ 
Крчедин разрешава се РАНКО ФУШТЕР који је у састав истог 
именован из реда запослених Решењем Скупштине општине 
Инђија („Службени лист општина Срема“, број:21/10).

II

Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-324/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,28.новембра2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 и 52/11) 
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија, број 9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 28.новембра2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22 ЈУЛ“ КРЧЕДИН

I

ВИДОСАВА СТЕФАНОВИЋ из Крчедина, именује се из реда 
запослених у састав Школског одбора Основне школе „22. јул“ 
Крчедин.

II

Мандат именоване траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе „22.јул“ Крчедин.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-325/2013-I   Председник,
Дана:28.новембра 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2.и члана 55. став 3.тачка 4. Закона 
о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09) и члана 37. став 1. тачка 24. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општина Инђија“ број:9/2013), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 28.новембра  
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ

I

Дужности члана Школског одбора Гимназије у Инђији 
разрешава се МИЛАН РАДУЉИЦА, који је у састав истог 
именован из реда родитеља Решењем Скупштине општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број:21/10).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-326/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,28.новембра2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2.  Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 и 52/11) 
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија, број 9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 28.новембра2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ

I

НАТАША ЂУРИЋ из Инђије, именује се из реда родитеља у 
састав Школског одбора Гимназије у Инђији.

II

Мандат именоване траје до истека мандата Школског одбора 
Гимназије у Инђији.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-327/2013-I   Председник,
Дана:28.новембра2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2.и члана 55. став 3.тачка 4. Закона 
о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 72/09) и члана 37. став 1. тачка 24. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општина Инђија“ број:9/2013), 
Скупштина општине Инђија на седници одржаној 28.новембра  
2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  МАРАДИК

I

Дужности члана   Школског одбора Основне школе „Бранко 
Радичевић“ Марадик разрешавају се Жика Татић и Иренка 

Балог који су у састав истог именовани из реда родитеља  Решењем 
Скупштине општине Инђија („Службени лист општина Срема“, 
број:21/10).

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-328/2013-I   П р е д с е д н и к,
Дана,28.новембра2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.
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На основу члана 54. став 2.  Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број:72/09 и 52/11) 
и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Инђија-пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија, број 9/2013), Скупштина 
општине Инђија на седници одржаној 28.новембра2013. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ МАРАДИК

I

У састав Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ 
Марадик из реда родитеља именују се:

1. Жељка Ковачевић и
2. Маријана Велићански.

II

Мандат именованих траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе „Бранко Радичевић“ Марадик.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:02-329/2013-I   Председник,
Дана:28.новембра 2013. године
Инђија    Александар Ковачевић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 58. став 1. тачка 2. Статута општине Инђија-
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ број 9/2013), 
члана 4. став 2. и члана 5. став 3. Одлуке о дану општине Инђија и 
општинским  признањима („Службени лист општина Срема“ , број 
42/10и „Службени лист општине Инђија, број13/2013) Општинско 
веће општине Инђија на седници одржаној дана 14.октобра 2013.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 

I

У  2013.години доделиће се четири Октобарске награде.

II

Висина новчаног износа Октобарске награде, која се додељује 
у 2013. години, утврђује се у нето износу од  50.000,00 динара 
(словима:педесетхиљададинара). 

 III

Новчани износ Октобарске награде исплатиће се на терет 
средства буџета општине Инђија за 2013. годину. 

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Инђија“. 
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:40-572/2013-III   Председавајући
Дана 14.октобра 2013.године  заменик Председника општине
Инђија    Милан Бодирожа,с.р.
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На основу члана 27. став 7. Одлуке о Општинској управи 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број 25/08, 
23/09, 30/11 и „Службени лист општине Инђија“,број 7/12) и члана 
27. став 6. Одлуке о Општинском већу општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“ број 25/08 и 15/10), Општинско веће општине 
Инђија, на седници одржаној дана, 28. октобра 2013. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Стели Милаковић, дипломираном правнику из Инђије, престаје 
функција начелника Општинске управе општине Инђија, због 
истека мандата.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
Општинско веће општине Инђија

Број:02-306/2013-III   П р е д с е д н и к,
Дана:28.октобра2013.године
И н ђ и ј а    Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 27. став 7. Одлуке о Општинској управи 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број 25/08, 
23/09, 30/11 и „Службени лист општине Инђија“,број 7/12) и члана 
27. став 6. Одлуке о Општинском већу општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“ број 25/08 и 15/10), Општинско веће општине 
Инђија, на седници одржаној дана 28. октобра 2013. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Стела Милаковић, дипломирани правник из Инђије, поставља 
се за начелника Општинске управе општине Инђија, на пет година. 

II

По истеку мандата, или у случају разрешења пре истека 
мандата из тачке I овог решења, именована ће бити распоређена 
у Општинској управи општине Инђија, на  одговарајуће послове 
према врсти и степену стручне спреме, знању и способностима 
именоване.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
Општинско веће општине Инђија

Број:02-307/2013-III   П р е д с е д н и к,
Дана:28.октобра 2013.године
И н ђ и ј а    Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 27. став 7. Одлуке о Општинској управи 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број 25/08, 
23/09, 30/11 и „Службени лист општине Инђија“,број 7/12) и члана 
27. став 6. Одлуке о Општинском већу општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“ број 25/08 и 15/10), Општинско веће општине 
Инђија, на седници одржаној дана, 28. октобра 2013. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Славици Ђукановић Марјановић, дипломираном правнику из 
Инђије, престаје функција заменика начелника Општинске управе 
општине Инђија, због истека мандата.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
Општинско веће општине Инђија

Број:02-308/2013-III   П р е д с е д н и к,
Дана:28.октобра 2013.године
И н ђ и ј а    Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 27. став 7. Одлуке о Општинској управи 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ број 25/08, 
23/09, 30/11 и „Службени лист општине Инђија“,број 7/12) и члана 
27. став 6. Одлуке о Општинском већу општине Инђија („Службени 
лист општина Срема“ број 25/08 и 15/10), Општинско веће општине 
Инђија, на седници одржаној дана, 28. октобра 2013. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Оливера Петрушић Гаврић, дипломирани правник из Инђије, 
поставља се за заменика начелника Општинске управе општине 
Инђија, на пет година. 

II

По истеку мандата, или у случају разрешења пре истека 
мандата из тачке I овог решења, именована ће бити распоређена 
у Општинској управи општине Инђија, на  одговарајуће послове 
према врсти и степену стручне спреме, знању и способностима 
именоване.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
Општинско веће општине Инђија

Број:02-309/2013-III   П р е д с е д н и к,
Дана:28.октобра 2013.године                                                                  
И н ђ и ј а    Петар Филиповић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 15.став 1.тачка 39 и члана 55.став 1.тачка 
15. Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број: 9/13) Председник општине Инђија дана 
11.септембра 2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за израду и праћење спровођења 

Локалног акционог плана за младе

I

Образује се Комисија за израду и праћење спровођења Локалног 
акционог плана за младе и у састав исте именују се:

Др Данило Вишњевац из Инђије - за област здравствене 1. 
заштите младих
Саша Миливојевић из Инђије - за област културе2. 
Радован Грковић из Инђије - за област спорта3. 
Гроздана Раденковић из Инђије –за област социјалне заштите4. 
Мирјана Филиповић из Инђије – за област родне 5. 
равноправности
Иван Хемун из Инђије – за област екологије6. 
Александар Драгин из Инђије – за област запошљавања 7. 
младих
Маја Каназир из Инђије – представник Општинског Већа8. 
Младен Јанковић из Инђије – координатор Канцеларије за 9. 
младе 
 Милорад Ступар из Инђије – председник Савета за младе10. 

II

Задатак Комисије је да прати спровођење Локалног акционог 
плана за младе („Службени лист општина Срема“, број 42/10) 
и у случају потребе иницира и изради Нацрт измена и допуна 
истог, руководећи се интересима младих на локалном нивоу, у 
правцу побољшања њиховог положаја из области предвиђених 
Националном стратегијом.

III

Доношењем овог Решења, престаје да важи Решење о 
образовању Комисије за израдуЛокалног акционог плана за младе, 
број  02-117/2010-II од 30.09.2010.године.

IV

Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА

Број: 02-232/2013-II    Председник општине
Дана: 11. Септембра 2013.године  Петар Филиповић,с.р.
И н ђ и ј а 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-384/2013 -II
Дана: 12.  јул 2013. год.
ИНЂИЈА 

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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 30.000,00  динара, за организацију  „Урбан феста – Инђија 
2013“, за  озвучење и расвету. Средства која се одобравају, пренета 
су од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину на 
рачун буџета Општине Инђија,  Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
34 – Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе 
општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ FULL 
SOUND“, текући рачун 265-6610310000584-41.

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

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

Председник 
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-393/2013 -II
Дана: 11. септембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,  93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
277.111,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за јун 2013. године. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту 481, позиција 30 – Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне организације.

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

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-445/2013 -II
Дана: 11. септембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,  93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и 10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
91.807,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за јул 2013. године. 
Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге 
које нису класификоване на другом месту 481, позиција 30 – Дотације 
невладиним организацијама – Социохуманитарне организације.

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

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

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

Председник
Петар Филиповић с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-485/2013-II
Дана: 27. септембар 2013. 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 и 
63/13 ) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист 
Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 
12)  Председник општине Инђија донео је 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 12/12)
Раздео 2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 160 
– Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту 
, економска класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – 
текућа буџетска резерваодобравају се додатна средства у износу од 
245.617,68  дин  Средњој школи „Др. Ђорђе Натошевић“ Инђија 
за исплату трошкова превоза по правоснажној пресуди за период 
од 06.01.2009. године до 07.10.2011. године за запослену  Милер 
Јерковић Веру ( у финансијском плану Средње школе „Др.Ђорђе 
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Натошевић“ средства се одобравају у износу од 154.510,74  динара 
на конту 415 и у износу од  91.106,94  динара на конту 483).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 920- Средње образовање 
, економска класификација 463, позиција 118-  Трансфери осталим 
нивоима власти (у финансијском плануСредње школе „Др.Ђорђе 
Натошевић“  средства се распоређују  у износу од   154.510,74  
динара на позицији 118/3  и у износу од 91.106,94  динара на позицији 
118/15).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Средњој школи 
„Др. Ђорђе Натошевић“ Инђија број 840-1529660-24.

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

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

Инђија“.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.

392

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-488/2013-II
Дана: 27. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист 
Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 
12)  Председник општине Инђија донео је 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 12/12)Раздео 
2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 407.630,30 дин  
Техничкој  школи „ Михајло Пупин“ Инђија за исплату трошкова 
превоза по правоснажној пресуди за период од 01.12.2008 године до 
01.10.2011. године за запослену Манић Жану ( у финансијском плану 
Техничке  школе „ Михајло Пупин“ Инђија средства се одобравају 
у износу од 300.210,38  динара на конту 415 и у износу од 107.419,92 
динара на конту 483).

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 920- Средње образовање 
, економска класификација 463, позиција 118-  Трансфери осталим 
нивоима власти (у финансијском плану Техничке  школе „ Михајло 
Пупин“ Инђија средства се распоређују  у износу од 300.210,38   
динара на позицији 118/3  и у износу од  107.419,92  динара на 
позицији 118/15).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Техничкој  
школи „ Михајло Пупин“ Инђија број 840-1510660-85.

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

5. Решење ступа на снагу даном доношења.

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

Председник 
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-489/2013-II
Дана:09. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 138.617,24дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна заисплату 
личних доходака за двоје запослених у Савезу , за месец август 2013. 
године.

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

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

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

Инђија“.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

394

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВВојводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-469/2013-II
Дана: 25. јул 2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. и 69. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 55. 
став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ 
бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 1/12 и 7/12 
) и чл. 3.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија доноси 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013 год., Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване  на другом месту, економска класификација 
499, позиција 28 – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 
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у износу од 185.000,00 дин. у оквиру Раздела 2, Функција 210 – 
Председник општине и Општинско веће;  позиција 20; економска 
класификација 423 – Услуге по уговору.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру 
Раздела 2, Функција 210 – Председник општине и Општинско веће;  
позиција 20; економска класификација 423 – Услуге по уговору, за 
плаћање мајица за прваке.

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

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

Председник 
Петар Филиповић,с.р.

395

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-490/2013-II
Дана:11. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

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

Инђија“.
Председник

Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-494/2013-II
Дана:13. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 

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

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-496/2013-II
Дана:13. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 201.109,30дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина играчима, обнову интернет домена и путне трошкове.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић, с.р.

398

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-499/2013-II
Дана:16. септембар 2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл.27а став 2.Закона о буџетском систему („Службени 
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гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од400.863,35дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна заплаћање 
по решењу за порез на донације и награде тренерима млађих 
категорија.

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

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

399

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-500/2013-II
Дана:16. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна заплаћање 
аконтације стипендија и плата играча и стручног штаба, као и дела 
рачуна за исхрану.

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

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

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

Председник
 Петар Филиповић,с.р.

400

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-504/2013-II
Дана:20. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од107.589,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање 
судијских трошкова 

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић, с.р.

401

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-505/2013-II
Дана:24. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од35.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за одлазак на 
квалификациони турнир млађих категорија КСВ у Нови Бечеј.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

402

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-515/2013-II
Дана:26. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од103.532,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање 
реквизита за тренинге, хранарине играчима и путне трошкове. 

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

403

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-516/2013-II
Дана:26. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

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

дела стипендија и плата играча и стручног штаба за август 2013. 
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 

спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

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

Председник
  Петар Филиповић, с.р.

404

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-517/2013-II
Дана:26. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од459.234,60дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
зарада за радну заједницу.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

405

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-518/2013-II
Дана:03.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од30.864,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
зараде и пореза по уговору.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

406

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-519/2013-II
Дана:26. септембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 459.014,80дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
шесте  ( последње) рате обавезе по судском поравњању према КК 
„ Црвена Звезда“.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

407

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-522/2013-II
Дана:27. септембар 2013. 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 и 

63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 201.331,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна заплаћање 
осигурања играча, хранарине и пореза и путних трошкова. 

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

408

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-525/2013-II
Дана:01.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од199.500,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина за август 2013. и  стипендија за септембар 2013.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-527/2013-II
Дана:02.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од99.222,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
судијских трошкова и пореза на судијске трошкове.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

410

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-528/2013-II
Дана:02.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

411

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-529/2013-II
Дана:07.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

412

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-530/2013-II
Дана:03.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

413

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-531/2013-II
Дана:04.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 101.785,40дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине, лиценце тренерима и путне трошкове.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

414

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-540/2013-II
Дана:04.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 

економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од88.350,37дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
неизмирених обавеза из 2012. године.и 2013. године.

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

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

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

Председник
       Петар Филиповић,с.р.

415

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-544/2013 -II
Дана: 16.  октобар  2013. год.
ИНЂИЈА 

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 15.244,26  динара, за трошкове струје  за јун, Канцеларије 
за младе. Средства која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
34 – Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе 
општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник 
Петар Филиповић, с.р.  

416

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-545/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

 На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 16.679,42  динара, за трошкове струје  за мај, Канцеларије 
за младе. Средства која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
34 – Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе 
општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник                                                     
Петар Филиповић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-546/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 21.079,18  динара, за трошкове струје  за aприл, Канцеларије 
за младе. Средства која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
34 – Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе 
општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-547/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 

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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 24.863,62  динара, за трошкове струје  за март, Канцеларије 
за младе. Средства која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
34 – Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе 
општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-548/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 152.761,64  динара, за закуп пословног простора и 
трошкове потрошње гаса  за март, Канцеларије за младе. Средства 
која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – Дотације 
невладиним организацијама – Канцеларија за младе општине 
Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-549/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се 
средства у висини 138.505,64 динара, за закуп пословног простора и 
трошкове потрошње гаса  за април, Канцеларије за младе. Средства 
која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – Дотације 
невладиним организацијама – Канцеларија за младе општине 
Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-550/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се 
средства у висини 134.748,16 динара, за закуп пословног простора 
и трошкове потрошње гаса  за мај, Канцеларије за младе. Средства 
која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – Дотације 
невладиним организацијама – Канцеларија за младе општине 
Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-554/2013-II
Дана:08.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од333.333,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
другог дела хранарина за август 2013. и пореза.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

423

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија 
Председник општине 
Број: 40-577/2013-II
Дана: 17. октобар2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „ Службени лист 
Општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и чл. 3. Одлуке о буџету Oпштине 
Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија “бр. 12/ 
12)  Председник општине Инђија донео је 

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

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија за 
2013. годину( „ Службени лист општине Инђија  “ , бр. 12/12)Раздео 
2 -  Председник општине и Општинско веће , Функција 160 – Опште 
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јавне услуге које нису класификоване на другом месту , економска 
класификација 499 , позиција 28- Средства резерве – текућа буџетска 
резерваодобравају се додатна средства у износу од 63.712,02 дин  
Основној  школи „ Петар Кочић“ Инђија за  деблокаду рачуна буџета 
који је блокиран на основу  Решења о извршењу Основног суда у 
Сремској Митровици пословни бр. 1-1-П1-294/2013 од 04.10.2013. 
године по тужби Мајкић Гордане за јубиларну награду.

2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у оквиру 
Раздела 3 - Општинска управа, Функција 912- Основно образовање 
, економска класификација 463, позиција 117-  Трансфери осталим 
нивоима власти (у финансијском плану Основне   школе „Петар 
Кочић“ Инђија средства се распоређују  у износу од  63.712,02  
динара на позицији 117/11).

3. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Основне  
школе „Петар Кочић “ Инђија број 840-1369660-68..

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

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

Инђија”.
Председник 

Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-578/2013-II
Дана:17.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од102.380,31 дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање 
рачуна за репрезентацију и исплату обезбеђења и послужења.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-579/2013-II
Дана:17.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од190.504,72дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање 
рачуна за електричну енергију , судијских трошкова и пореза.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

426

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-583/2013-II
Дана:18.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
оштине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од215.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина са порезом и обавезу према агенцији за консалтинг у 
2013.

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

427

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-585/2013 -II
Дана: 30. октобар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11,  93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и 10.  Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија 
за 2013. год. („Сл. лист општина Срема“, бр. 14/13), Председник 
општине Инђија доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Удружењу грађана „4+1“ одобравају се средства у висини 
331.736,00 динара, за пројекат „Помоћ у кући“ за септембар 2013. 
године. Средства која се одобравају утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. , Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
30 – Дотације невладиним организацијама – Социохуманитарне 
организације.

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

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

428

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-590/2013-II
Дана:25.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 

се средства у износу од753.176,60дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
зарада и пореза радној заједници, тренерима млађих категорија и 
тренеру првог тима..

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

429

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-594/2013-II
Дана:07. новембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од199.400,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине за септембар  2013 и стипендија за октобар 2013.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

430

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-597/2013-II
Дана:28.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
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општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од20.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина за месец септембар 2013.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

431

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-598/2013-II
Дана:28.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
стипендија за септембар 2013. и хранарине за октобар 2013.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

432

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-600/2013-II
Дана:29.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12) Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 129.341,04дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
трошкова адвоката , књиговодствених услуга, хранарине са порезом 
, медицинског материјала и путних трошкова. 

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

433

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-601/2013-II
Дана:29.октобар 2013. 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 и 63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија 
( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ 
Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђија („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 100.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплата 
хранарине за јун 2013. 
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун Савеза 

спортова општине Инђија број 840-1337763-20.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду 

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

434

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-602/2013-II
Дана:06.новембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од200.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарина за април и мај 2013.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

435

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-605/2013-II
Дана:31.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђија за 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 

општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 240.000,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање 
рачуна за машину за одржавање терена.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

436

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-606/2013-II
Дана:31.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 99.111,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
судијских трошкова и пореза на судијске трошкове. 

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.



Број 15, страна број Службени лист општине Инђија петак, 29.новембар  2013.354
437

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-607/2013-II
Дана:31.октобар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од 139.918,11дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за плаћање 
материјала за одржавање терена, трошкове репрезентације и услуга 
фотографа.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

438

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-612/2013-II
Дана:07. новембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од502.778,00дин. Савезу спортова општине 

Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине и пореза играчима за септембар 2013.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

439

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-616/2013 -II
Дана: 06.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 64.602,00  динара, за уређење просторија Канцеларије за 
младе. Средства која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
34 – Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе 
општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун ССР „Влада“, 
Кривошија Владимир , текући рачун 340-18742-61код Erste банке.

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

440

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-617/2013-II
Дана:06. новембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од202.210,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине за новембар 2013, медицинског прегледа, трошкова 
исхране и опреме. 

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

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

441

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-620/2013-II
Дана:07. новембар 2013. 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 и 63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине 
Инђија ( „Службени лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и 
„ Службени лист општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.
Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист 
општине Инђија “бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине 
Инђијаза 2013. годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) 
Председник општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

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

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

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.

442

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-622/2013-II
Дана:07. новембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од49.035,00дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за исплату 
хранарине са порезом.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-623/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 19.282,30  динара, за трошкове струје  за август, Канцеларије 
за младе. Средства која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту 481, позиција 
34 – Дотације невладиним организацијама – Канцеларија за младе 
општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-624/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 21.174,51  динара, за трошкове струје  за септембар, 
Канцеларије за младе. Средства која се одобравају, утврђена су 
Одлуком о буџету општине Инђија за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом 
месту 481, позиција 34 – Дотације невладиним организацијама – 
Канцеларија за младе општине Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

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

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-625/2013 -II
Дана: 07.  новембар  2013. год.
ИНЂИЈА 

На основу чл. 27a. Закона о буџетском систему («Сл. гласник 
РС», бр. 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 
55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Сл. лист општина 
Срема“ бр. 16/08, 23/08 и 4/10 и „Сл. Лист општине Инђија“, бр. 1/12 
и 7/12) и чл. 9. и  10.  Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. год. 
(„Сл. лист општина Срема“, бр. 12/12), Председник општине Инђија 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Канцеларији за младе општине Инђија одобравају се средства 
у висини 138.506,15 динара, за закуп пословног простора и трошкове 
потрошње гаса  за септембар, Канцеларије за младе. Средства 
која се одобравају, утврђена су Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. ,  Раздео 2, Функција 160 – Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 481, позиција 34 – Дотације 
невладиним организацијама – Канцеларија за младе општине 
Инђија.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун  „ Агроуније“, 
текући рачун 275-0010220579481-11

3. О реализацији овог решења стараће се Оделење за привреду 

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

Председник
Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-420/2013-II
Дана:29. јул 2013. год.
ИНЂИЈА 

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

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од  456.373,60дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им је неопходна за измирење 
четврте рате обавезе по судском поравнању према КК „ Црвена 
звезда “.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Инђија
Председник општине 
Број: 40-621/2013-II
Дана:08. новембар 2013. 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 и 
63/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија ( „Службени 
лист општине Срема“ бр. 16/08, 23/08 , 4/10 и „ Службени лист 
општине Инђија “ бр. 1/12 и 7/12 ) и чл. 9. и чл.10.Одлуке о буџету 
општине Инђија за 2013. годину ( „ Службени лист општине Инђија 
“бр. 12/12)и Одлуке о ребалансу буџета Општине Инђијаза 2013. 
годину  („ Службени лист општине Инђија “бр.14/13) Председник 
општине Инђија донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Инђија 
за 2013. год. , Раздео 2, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, 
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економска класификација 481, позиција 39 – Дотације невладиним 
организацијама – спортске организације и спортисти,одобравају 
се средства у износу од139.221,26 дин. Савезу спортова општине 
Инђијакао финансијска помоћ која им јенеопходна за исплату 
личних доходака за двоје запослених у Савезу, за месец октобар 
2013. године.

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

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

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

Инђија”.
Председник

Петар Филиповић,с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА

448

На основу члана 5.став 2. и члана 6.став 5. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), Општинска 
управа општине Инђија, дана  28. новембра 2013.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ  ПО 
ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра  
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2014. годину на територији општине Инђија, по Зонама одређеним 
Одлуком о утврђивању висине стопе пореза на имовину, 
одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на 
територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ 
број 15/13).      

Члан 2.

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, 
за потребе утврђивања пореза на имовину  у  ПРВОЈ ЗОНИ, 
износе:

1) грађевинског земљишта ........... 1.107,00 динара; 
2) пољопривредног земљишта ... 70,83 динара; 
3) шумског земљишта..................... 0,00 динара; 
4) станова.............................................. 55.474,43 динара;  
5) кућа за становање ........................ 51.497,84 динара; 
6) пословних зграда и других (надземних и подземних)  

грађевинских објеката који служе за обављање делатности
.................................................................... 104.836,62 динара; 
7) гаража и гаражних места ......... 24.431,83 динара.

Члан 3.

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, 
за потребе утврђивања пореза на имовину у  ДРУГОЈ ЗОНИ, 
износе: 

1) грађевинског земљишта ........... 622,88 динара; 
2) пољопривредног земљишта ... 70,83 динара; 
3) шумског земљишта..................... 39,77 динара; 
4) станова.............................................. 46.817,44 динара;  
5) кућа за становање......................... 37.972,23 динара; 

6) пословних зграда и других (надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе за обављање делатности 

   ........... 77.561,33 динара; 
7) гаража и гаражних места ....... 18.980,00 динара. 

Члан 4.

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, 
за потребе утврђивања пореза на имовину у  ТРЕЋОЈ ЗОНИ,  
износе: 

1) грађевинског земљишта ......... 137,62 динара; 
2) пољопривредног земљишта . 57,12 динара; 
3) шумског земљишта................... 39,77 динара; 
4) станова............................................ 20.990,00 динара;  
5) кућа за становање....................... 20.990,98 динара; 
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) 

грађевинских објеката који служе за обављање  делатности 
   ........... 38.774,72 динара; 
7) гаража и гаражних места ....... 18.980,00 динара. 

Члан 5.

Ову  Одлуку објавити на интернет страни општине Инђија, 
наредног дана од дана ступања на снагу исте.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу општине Инђија“ а примењиваће се од 01. 
јануара 2014. године.

ОПШТИНА  ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број:38-6/2013-IV   Начелник, 
Дана,28.11.2013.године  дипл.правник Стела Милаковић,с.р.           
И н ђ и ј а
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Бр. акта   Назив акта  Страна Бр. акта   Назив акта  Страна
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

370
Одлука о измени и допуни Плана детаљне регулације 
радне зоне „TRADEUNIQUE“ на катастарској парцели 
5855 к.о. Инђија

332

371

Решење о неприступању изради извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину измена и допуна 
Плана детаљне регулације радне зоне „TRADEUNIQUE“ 
на катастарској парцели 5855 к.о. Инђија

334

372
Одлука о утврђивању висине стопе пораза на имовину, 
одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку 
зону на територији општине Инђија

334

373 Одлука о висини накнаде председнику и члановима 
надзорног одбора 335

374
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈП 
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија 
„ИНГРИН“ Инђија

335

375 Одлука о образовању Савета за здравље 336

376 Решење о разрешењу једног члана Школског одбора 
Основне школе „22 јул“ Крчедин 336

377 Решење о именовању једног члана Школског одбора 
Основне школе „22 јул“ Крчедин 337

378 Решење о разрешењу једног члана Школског одбора 
Гимназије у Инђији 337

379 Решење о именовању једног члана Школског одбора 
Гимназије у Инђији 337

380 Решење о разрешењу два члана Школског одбора 
Основне школе „Бранко Радичевић“ Марадик 337

381 Решење о именовању два члана Школског одбора 
Основне школе „Бранко Радичевић“ Марадик 338

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
382 Решење о броју и висини Октобарске награде у 2013.г 338

383 Решење о престанку функције начелника општинске 
управе 338

384 Решење о постављењу начелника општинске управе 338

385 Решење о престанку функције заменика начелника 
Општинске управе 339

386 Решење о постављењу заменика начелника Општиске 
управе 339

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

387 Решење о образовању Комисије за израду и праћење 
спровођења Локалног акционог плана за младе 339

388 Решење број:40-384/2013-II 339
389 Решење број:40-393/2013-II 340
390 Решење број:40-445/2013-II 340
391 Решење број:40-485/2013-II 340
392 Решење број:40-488/2013-II 341
393 Решење број:40-489/2013-II 341
394 Решење број:40-469/2013-II 341
395 Решење број:40-490/2013-II 342
396 Решење број:40-494/2013-II 342
397 Решење број:40-496/2013-II 342
398 Решење број:40-499/2013-II 342
399 Решење број:40-500/2013-II 343

400 Решење број:40-504/2013-II 343
401 Решење број:40-505/2013-II 343
402 Решење број:40-515/2013-II 344
403 Решење број:40-516/2013-II 344
404 Решење број:40-517/2013-II 344
405 Решење број:40-518/2013-II 344
406 Решење број:40-519/2013-II 345
407 Решење број:40-522/2013-II 345
408 Решење број:40-525/2013-II 345
409 Решење број:40-527/2013-II 346
410 Решење број:40-528/2013-II 346
411 Решење број:40-529/2013-II 346
412 Решење број:40-530/2013-II 346
413 Решење број:40-531/2013-II 347
414 Решење број:40-540/2013-II 347
415 Решење број:40-544/2013-II 347
416 Решење број:40-545/2013-II 347
417 Решење број:40-546/2013-II 348
418 Решење број:40-547/2013-II 348
419 Решење број:40-548/2013-II 348
420 Решење број:40-549/2013-II 349
421 Решење број:40-550/2013-II 349
422 Решење број:40-554/2013-II 349
423 Решење број:40-577/2013-II 349
424 Решење број:40-578/2013-II 350
425 Решење број:40-579/2013-II 350
426 Решење број:40-583/2013-II 350
427 Решење број:40-585/2013-II 351
428 Решење број:40-590/2013-II 351
429 Решење број:40-594/2013-II 351
430 Решење број:40-597/2013-II 351
431 Решење број:40-598/2013-II 352
432 Решење број:40-600/2013-II 352
433 Решење број:40-601/2013-II 352
434 Решење број:40-602/2013-II 353
435 Решење број:40-605/2013-II 353
436 Решење број:40-606/2013-II 353
437 Решење број:40-607/2013-II 354
438 Решење број:40-612/2013-II 354
439 Решење број:40-616/2013-II 354
440 Решење број:40-617/2013-II 354
441 Решење број:40-620/2013-II 355
442 Решење број:40-622/2013-II 355
443 Решење број:40-623/2013-II 355
444 Решење број:40-624/2013-II 356
445 Решење број:40-625/2013-II 356
446 Решење број:40-420/2013-II 356
447 Решење број:40-621/2013-II, 356

ОПШТИНСКА УПРАВА

448
Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра 
одговорајућих непокретности по зонама на територији 
општине Инђија.
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