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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

528
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  116 /2015-II
Дана:   25. фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА

527
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  14 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију КК
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 50.100,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•

41/40 чланарина

Цена примерка:
Годишња претплата:

50.100,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар “ Инђија број 33052000416-61.
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

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“ Инђија бр. 4033/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација
481, позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 19.100,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
• 41/39 исплату административних трошкова у износу
од: 19.100,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
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 8, страна број 340

Службени лист општина Инђија

529
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  128 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Хајдук“ Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 50.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1121 хранарина за месец јануар 2015.године
: 50.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
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.
530
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  129 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине

		

Понедељак 10. август 2015.

Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4058/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 42 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 296.164,00 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
42 трошкове превоза спортиста у износу од:
296.164,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза Спортова Општине Инђија број 205-60615-21.
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.
531
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  131 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр.
40-56/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-

Број 8, страна број 341

Службени лист општина Инђија

Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 42.900,12 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1376 трошкови коришћења спортске хале
(закуп куглане за децембар 2014. год.)
15.000,12
•
41/1375 трошкови превоза (Бачка Топола,
Кљајићево, Рума)
12.700,00
•
41/1374 котизације, таксе и стартнине (пролећни
део првенства)
10.200,00
•
41/1371 исплата хранарине за месец јануар
2015. године
5.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
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.
532
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  133 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК
„Инђија“ Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама

Понедељак 10. август 2015.

– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 351.950,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/56 Трошкови коришћења спортске хале
за јануар 2015. год:
351.950,00
(тренинзи и
утакмице)
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
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.
533
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  134 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 51.673,89 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1134
трошкови електричне енергије :
26.673,89
•
41/1133
трошкови
грејања
(гас)
25.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.

Број 8, страна број 342

Службени лист општина Инђија

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
534
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  136 /2015-II
Дана:   06 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 107.200,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1226 Трошкови коришћења спортске хале за
јануар 2015. год:
107.200,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клуба „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
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.

		

Понедељак 10. август 2015.

535
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  138 /2015-II
Дана:   11  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК
„Инђија“ Инђија бр. 40-20/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 188.755,00 дин. Одбојкашком
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 исплата хранарине за фебруар 2015. у
износу од
91.240,00
•
41/53 исплата стипендије за фебруар 2015. у
износу од
97.515,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
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 8, страна број 343

Службени лист општина Инђија

536
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  139 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.
55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију КК „Железничар“ Инђија бр. 4033/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 513.100,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/36 трошкови коришћења спортске хале за
јануар 2015. 513.100,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар “ Инђија број 33052000416-61.
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.
537
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  140 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл.

Понедељак 10. август 2015.

55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен
текст ( „Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и
чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015. годину (
„Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о
одобравању годишњих програма пословања и утврђивања
средстава за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 4054/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 60.850,00 дин. Женском одбојкашком клубу
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1354 Трошкови коришћења спортске хале за
јануар 2015. год:
60.850,00
(тренинзи )
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
538
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  142 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 4035/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Број 8, страна број 344

Службени лист општина Инђија

општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14(1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 64.900,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/14 Трошкови коришћења спортске хале за
јануар 2015. год:
64.900,00 (тренинзи)
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број 330-52001060-69.
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.
539
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  143 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 4035/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14(1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 66.200,00 дин. Рукометном клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/14 Трошкови коришћења спортске хале за
децембар 2014. год:
66.200,00 (тренинзи)

		

Понедељак 10. август 2015.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број 330-52001060-69.
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.
540
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  144 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију КДТДС „Камен“ Инђија бр. 40-47/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 50.000,00 дин. Клубу дизача тегова
и дисциплина снаге „Камен“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма
за :
• 41/1271 хранарина за месец јануар 2015.године :
50.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КДТДС „Камен“ Инђија број 355-1036978-81.
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 8, страна број 345

Службени лист општина Инђија

541
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  145 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 12.300,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1212
котизације, таксе и стартнине
12.300,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 355-1028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
542
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  156 /2015-II
Дана:   13 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
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и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 245.631,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/41 исплату хранарине за новембар 2014 у
износу од:
245.631,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
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.
543
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 157 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију „Савез за школски спорт ИН“ Инђија бр.
40-22/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету
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општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 35.100,00 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•

41/81 чланарина 		

35.100,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
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.
544
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 158 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и
108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 3.212,51 дин. „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•

41/1283

трошкови

фиксног

телефона
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1.632,75
•
41/1285
1.579,76

трошкови електричне енергије

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
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.
545
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  159 /2015-II
Дана:   06  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 9.700,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1212
9.700,00

котизације, таксе и стартнине

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 355-1028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
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4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
546
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  162 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Атлетског клуба „Инђија“ Инђија бр. 4032/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 15.000,00 дин. Атлетском клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1171 трошкови хранарине за јануар 2015 :
15.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05
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.

Понедељак 10. август 2015.

547
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  166 /2015-II
Дана:   11 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III(Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 1301Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 679.221,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/43
Трошкови
зарада
(приход
за
професионалног тренера):
679.221,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
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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548
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  168 /2015-II
Дана:   12  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Савезу Спортова Општине Инђија бр. 4059/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 268.082,08 дин. Савезу Спортова
Општине Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/21 трошкови зарада за јануар 2015. у износу
од
268.082,08
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Савеза Спортова Општине Инђија број 205-60615-21.
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.
549
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  169 /2015-II
Дана:   13  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
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и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију СК
„Младост“ Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 16.200,00 дин. СК „Младост“ Инђија на
основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1212
покриће
трошкова
котизације:
16.200,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
СК „Младост“ Инђија број 355-1028386-55
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић,с.р.
550
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  170 /2015-II
Дана:   13  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Број 8, страна број 349

Службени лист општина Инђија

општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и
и омладине,
омладине, Програмска
Програмска активност
активност 0001
0001 –– Подршка
Подршка
локалним
локалним спортским
спортским организацијама,
организацијама, удружењима
удружењима и
и
савезима
савезима ,, Економска
Економска класификација
класификација 481,
481, позиција
позиција
41
41 –– Дотације
Дотације невладиним
невладиним организацијама
организацијама –– спортске
спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
организације
и
спортисти,
одобравају
се
средства
износу од 126.814,80 дин. ЖРК „Железничар“ Инђијау
износу
од 126.814,80
дин. ЖРК
„Железничар“
Инђија
на
основу
Уговора о додели
средстава
за реализовање
на
основу
Уговора
о
додели
средстава
за
реализовање
годишњег програма за :
годишњег
програма
за :
•
41/699
непредвиђене
трошкове (закуп веб
•
41/699 непредвиђене
(закуп веб
сајта,тр.штампања
и календаре): трошкове
49.466,80
сајта,тр.штампања
•
41/697
и израду
календаре): спортске
49.466,80опреме:
30.000,00
•
41/697
израду
спортске
опреме:
•
41/691
канцеларијски
материјал(тонери):
30.000,00
2.348,00
•
41/691
канцеларијски
материјал(тонери):
•
41/68 чланарине: 25.000,00
2.348,00
••
41/65
административне
трошкове:
41/68 чланарине:
25.000,00
10.000,00
•
41/65
административне
трошкове:
10.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија
2. Уплата
средстава извршиће се на текући рачун
број
250-2200000115760-41
ЖРК
Инђија
3. „Железничар“
О реализацији
овог решења стараће се Одељење
за привреду
број 250-2200000115760-41
и финансије.
4.
ступа овог
на снагу
даном
доношења.
3. ОРешење
реализацији
решења
стараће
се Одељење
5. Ово ирешење
објавити у „ Службеном листу
за привреду
финансије.
општине
Инђија “.ступа на снагу даном доношења.
4.
Решење
Председник
5. Ово решење објавити у „ Службеном
листу
       Петар
Филиповић,
с.р.
општине Инђија “.
Председник
551
       Петар
Филиповић,
с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
551
Општина
Инђија
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
Председник
општине
Број:
Аутономна
40-  171/2015-II
Покрајина Војводина
Дана:   13  .
фебруар 2015. год.
Општина Инђија
ИНЂИЈА
Председник општине
Број: 40-  171/2015-II
На основуфебруар
чл.27а став
2. год.
Закона о буџетском систему
Дана:   13  .
2015.
(„Службени
гласник
Републике
Србије“ 54/09,73/10
ИНЂИЈА
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
основу
чл.27а остав
2. Закона
о Инђија за
9/2013 ) На
и чл.
8. Одлуке
буџету
општине
буџетском
систему
(„Службени
гласник
2015. годину ( „Службени лист општине Републике
Инђија “ бр.
Србије“и 54/09,73/10
101/11,
93/12, 62/13
14/14)
Решења о ,101/10,
одобравању
годишњих
програма
пословања
,63/13-исправка
и утврђивања
и 108/13)  и
средстава
чл. 55.застав
реализацију
1. тачка ЖРК
„Железничар“
Инђија бр.
40-21/2015-II
(Службени
12. Статута Општине
Инђија
–пречишћен
текст лист
општине
Инђија
“ 1/15)
,
( „Службени
лист
општине
Инђија  бр. 9/2013 ) и
Председнико општине
Инђија донео
је за 2015.
чл. 8.  Одлуке
буџету општине
Инђија
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
Р Е Ш Е Њгодишњих
Е
14/14) и Решења о одобравању
програма
пословања
и
утврђивања
средстава
за
реализацију
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
ЖРК „Железничар“  Инђија
бр. 40-21/2015-II
општине
Инђија за 2015. год. , Раздео
II, Функција 810 –
(Службени
лист
општине
Инђија
“  1/15)
,
Услуге рекреације и спорта, Програм
14- Развој
спорта
Председник
општине
Инђија
донео
је
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска
Р Е класификација
ШЕЊЕ
481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације
и спортисти,
одобравају
се средства
у
1. Из средстава
утврђених
Одлуком
о буџету
износу
одИнђија
51.963,00
дин.год.
ЖРК
„Железничар“
Инђија
општине
за 2015.
, Раздео
II, Функција
810 –
на
основу
Уговораиоспорта,
додели Програм
средстава14заРазвој
реализовање
Услуге
рекреације
спорта
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годишњег
и омладине,
програма
Програмска
за : активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
•савезима41/693
судијски класификација
трошкови,трошкови
, Економска
481, позиција
делегата
и др. службених
:     40.000,00– спортске
41 – Дотације
невладинимлица
организацијама
•организације
41/694иисплата
пореза
и доприноса:                                                              
спортисти,
одобравају
се средства у
11.963,00       
износу од 51.963,00 дин. ЖРК „Железничар“ Инђија
на основу
Уговора
о додели
средстава
за текући
реализовање
2. Уплата
средстава
извршиће
се на
рачун
годишњег
програма
за
:
ЖРК „Железничар“ Инђија
број 250-2200000115760-41
• 3. О
41/693
судијски
трошкови,трошкови
реализацији
овог
решења стараће се Одељење
делегата
и др.
службених лица :     40.000,00
за
привреду
и финансије.
• 4. 41/694
Решење
исплата
ступа на
пореза
снагу иданом
доприноса:                                                              
доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
11.963,00       
општине Инђија “.
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Председник
ЖРК „Железничар“ Инђија
       Петар
Филиповић,с.р.
број 250-2200000115760-41
5523. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
4.
Решење
ступа на
снагу даном доношења.
Аутономна
Покрајина
Војводина
5.
Ово
решење
објавити
у „ Службеном листу
Општина Инђија
општине Инђија
“.
Председник
општине
Број: 40-  172/2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
Председник
ИНЂИЈА
       Петар Филиповић,с.р.
На основу
чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
(„Службени
гласник
Републике
Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
Аутономна Покрајина
Војводина
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
Општина
1.
тачка 12.Инђија
Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
Председник
општине
„Службени лист
општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
Број:
40-  172/2015-II
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
Дана:   20
. фебруар
год. и Решења о одобравању
лист
општине
Инђија “2015.
бр. 14/14)
ИНЂИЈА програма пословања и утврђивања средстава за
годишњих
реализацију ЖРК „Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II
(Службени
општине
“ 1/15)о, буџетском систему
Налист
основу
чл.27аИнђија
став 2. Закона
Председник
општине Србије“
Инђија 54/09,73/10
донео је ,101/10,
(„Службени
гласник Републике
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
Р Е Ш ЕИнђија
Њ Е –пречишћен текст (
1. тачка 12. Статута Општине
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
о буџету Инђија
општинеза Инђија
за ,2015.
годину
( „Службени
општине
2015. год.
Раздео
II, Функција
810 –
лист
општине
Инђија
“
бр.
14/14)
и
Решења
о
одобравању
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој
спорта
годишњих
програма
пословања
и утврђивања
за
и
омладине,
Програмска
активност
0001 –средстава
Подршка
реализацију
ЖРК
„Железничар“
Инђија
бр.
40-21/2015-II
локалним спортским организацијама, удружењима и
(Службени ,лист
општине Инђија
“ 1/15) , 481, позиција
савезима
Економска
класификација
41 – Дотације
Председник
невладиним
општине
организацијама
Инђија донео је– спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 281.450,00Рдин.
„Железничар“ Инђија
Е Ш ЖРК
ЕЊЕ
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег
за : утврђених Одлуком о буџету
1. Изпрограма
средстава
•
41/692
исплата
коришћења
спортске
општине Инђија за 2015. трошкова
год. , Раздео
II, Функција
810 –
хале у износу од:
281.450,00
Услуге
рекреације
и
спорта,
Програм
14Развој
спорта
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
и омладине,
Програмска
0001 – Подршка
ЖРК
„Железничар“
Инђијаактивност
број 250-2200000115760-41
локалним
спортским
организацијама,
удружењима
и
3. О реализацији овог решења стараће
се Одељење
савезима
,
Економска
класификација
481,
позиција
за привреду и финансије.
41 4.
– Дотације
невладиним
организацијама
– спортске
Решење
ступа на снагу
даном доношења.
организације
5. Ово решење
и спортисти,
објавити
одобравају
у „ Службеном
се средства
листуу
општине
“.
износу одИнђија
281.450,00
дин. ЖРК „Железничар“ Инђија
Председник
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
       Петар Филиповић, с.р.
годишњег програма за :

Број 8, страна број 350

Службени лист општина Инђија

•
41/692 исплата трошкова коришћења спортске
хале у износу од:
281.450,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
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.
553
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  173 /2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 261.045,00 дин. ЖРК „Железничар“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/63 исплата стипендија за играчице I тима за
јануар 2015. год:
120.000,00
•
41/62 исплата хранарине за играчице I тима за
јануар 2015. год:
132.000,00
•
41/694 порез за исплату стипендија у износу од
:
9.045,00
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554
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  173 /2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 261.045,00 дин. ЖРК „Железничар“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/63 исплата стипендија за играчице I тима за
јануар 2015. год:
120.000,00
•
41/62 исплата хранарине за играчице I тима за
јануар 2015. год:
132.000,00
•
41/694 порез за исплату стипендија у износу од
:
9.045,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
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.
555
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  178 /2015-II
Дана:   20  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
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и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Карате клуб
„Сенсеи“ Инђија бр. 40-44/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 18.000,00 дин. Карате клубу „Сенсеи“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1241 трошкови регистрације клуба и играча :
8.000,00
• 41/1242 трошкови лиценцирања тренера и судија:
10.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клуба „Сенсеи“ Инђија број 355-1036773-17
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.
556
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  179 /2015-II
Дана:   12 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге

Понедељак 10. август 2015.

рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001
– Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 42.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/48
42.000,00

плаћање

казне

у

износу

од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
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.
557
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  180 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 4035/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима ,
Економска класификација 481, позиција 41 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 200.000,00
дин. Рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора
о додели средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/12 исплату трошкова хранарине за децембар
2014 :
200.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број 330-52001060-69.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за
привреду и финансије.
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4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу општине
Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
558
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  181 /2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Рукометни клуб „Инђија“ Инђија бр. 40-35/2015III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима ,
Економска класификација 481, позиција 41 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 85.714,27 дин.
Рукометном клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/11 исплату трошкова по уговору о бављењу
спортом за фебруар 2015:
66.000,00
•
41/13
порезе
и
доприносе
:
19.714,27
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Рукометног клуба „Инђија“ Инђија број 330-52001060-69.
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.
559
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  182/2015-II
Дана:   13 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

		

Понедељак 10. август 2015.

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима ,
Економска класификација 481, позиција 41 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 16.100,00 дин.
Карате клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за :
ра:

•

41/1224 трошкове котизације за припреме такмича
16.100,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клуба „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
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.
560
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  183/2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој спорта и
омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима ,

Број 8, страна број 353

Службени лист општина Инђија

Економска класификација 481, позиција 41 – Дотације
невладиним организацијама – спортске организације и
спортисти, одобравају се средства у износу од 20.000,00 дин.
Карате клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о
додели средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1222 трошкове регистрације клуба и такмичара:
20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клуба „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
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.
561
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  186 /2015-II
Дана:   20  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени лист
општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за реализацију
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-51/2015-II
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге
рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима , Економска
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним
организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 20.000,00 дин. Планинарском клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1321 покриће трошкова хранарине за јануар
2015:
20.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Планинарском клубу „Железничар“ Инђија број 3551018348-02.
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.

Понедељак 10. август 2015.

562
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 187 /2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
„Савез за школски спорт ИН“ Инђија бр. 40-22/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 105.050,00 дин. „Савезу за школски
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/82 трошкове коришћења спортске хале у
износу од:
105.050,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савеза за школски спорт ИН “ Инђија број 105-86205-16.
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.
563
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  188 /2015-II
Дана:   25 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Кошаркашки клуб „Железничар“ Инђија бр.
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40-33/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 149.826,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/31 исплату хранарине за децембар 2014 у
износу од:
149.826,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар“ Инђија број 33052000416-61.
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.
564
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  189 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и
108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију Клубу
америчког фудбала „Инђија“ Инђија бр. 40-23/2015-II
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 119.300,00 дин. Клубу америчког фудбала
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава

		

Понедељак 10. август 2015.

за реализовање годишњег програма за :
•
41/94
покриће
трошкова
превоза:
119.300,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Клуба америчког фудбала „Инђија“ Инђија број: 160256328-11
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.
565
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  191 /2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију КК
„Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 63.956,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
• 41/31 исплата хранарине за фебруар 2015. године
63.956,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар “ Инђија број 33052000416-61.
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 8, страна број 355
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566
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  192 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 56.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1131 трошкови хранарине за фебруар 2015
у износу од :
56.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
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.
567
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  193 /2015-II
Дана:   20  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ФК „Љуково“ Љуково бр. 40-26/2015-III

Понедељак 10. август 2015.

(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 17.000,00 дин. Фудбалском клубу
„Љуково“ Љуково на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1132 трошкови котизације у износу од :
10.000,00
•
41/1135 трошкови плаћања казне у износу од:
7.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Љуково” Љуково број 355-1029387-59.
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.
568
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  194 /2015-II
Дана:   20  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију СК
„Младост“ Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 7.500,00 дин. СК „Младост“ Инђија на
основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
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•
41/1212
покриће
трошкова
котизације:
7.500,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
СК „Младост“ Инђија број 355-1028386-55
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
569
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  195 /2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Куглашки клуб „Железничар“ Инђија бр.
40-56/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 35.516,67 дин. Куглашком клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1376 трошкови коришћења спортске хале
(закуп куглане за јануар 2015. год.)
20.416,67
•
41/1375 трошкови превоза (Рума,Зрењанин)
10.100,00
•
41/1371 исплата хранарине за месец фебруар
2015. године
5.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Куглашког клуба „Железничар “ Инђија број 3551027839-47.
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.

		

Понедељак 10. август 2015.

570
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  196 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Хајдук“ Бешка бр. 40-25/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 89.615,00 дин. Фудбалском клубу
„Хајдук“ Бешка на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1121 хранарина за месец фебруар 2015.
године у износу од :
80.000,00
•
41/1125 трошкови електричне енергије у износу
од:
9.615,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Хајдук“ Бешка број 310-6880-40.
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.
571
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40- 198 /2015-II
Дана:   20  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и
108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
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Понедељак 10. август 2015.

–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија
бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14)
и Решења о одобравању годишњих програма пословања
и утврђивања средстава за реализацију „Савез за спорт и
рекреацију инвалида Инђије“ Инђија бр. 40-48/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је

рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима , Економска
класификација 481, позиција 41 – Дотације невладиним
организацијама – спортске организације и спортисти,
одобравају се средства у износу од 68.000,00 дин. ЖРК
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :

РЕШЕЊЕ

•
41/69 исплата трошкова котизације и стартнине
у износу од:
68.000,00

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 3.843,77 дин. „Савезу за спорт и рекреацију инвалида
Инђије“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1283
2.208,81
•
41/1285
1.634,96

трошкови

фиксног

телефона

трошкови електричне енергије

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
„Савезу за спорт и рекреацију инвалида Инђије“ Инђија
број 355-1027847-23.
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.
572
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  199/2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине
Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 – Услуге

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
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.
573
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  200 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Општинског фудбалског савеза Инђија бр.
40-24/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 4.205,00 дин. Општинског фудбалског
савеза Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1115 трошкови канцеларијског материјала у
износу од :
4.205,00
2.
Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
3.
О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
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4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5.
Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
574
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  202 /2015-II
Дана:   27. фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Атлетског клуба „Инђија“ Инђија бр. 4032/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 10.000,00 дин. Атлетском клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1174 трошкови лиценци у износу од :
10.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Атлетског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027853-05
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.
575
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  203 /2015-II
Дана:   20  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

		

Понедељак 10. август 2015.

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ОК „Инђија“ Инђија бр. 40-20/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 47.869,00 дин. Одбојкашком клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 исплата хранарине за фебруар 2015. у
износу од
40.250,00
•
41/53 исплата пореза на хранарину за фебруар
2015. у износу од
7.619,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
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.
576
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  204 /2015-II
Дана:   20  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију СК
„Младост“ Инђија бр. 40-39/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету

Број 8, страна број 359

Службени лист општина Инђија

општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 11.700,00 дин. СК „Младост“ Инђија на
основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/1212
покриће
трошкова
котизације:
11.700,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
СК „Младост“ Инђија број 355-1028386-55
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
577
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  205 /2015-II
Дана:   26  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Инђија“ Инђија бр. 40-31/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 321.716,47 дин. Фудбалском клубу „Инђија“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :

Понедељак 10. август 2015.

•
41/43 Трошкови зарада у клубу за месец јануар:
321.716,47
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
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.
578
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  206 /2015-II
Дана:   20 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и
108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија
–пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2015.
годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр. 14/14) и
Решења о одобравању годишњих програма пословања и
утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ Инђија
бр. 40-31/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15)
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 24.868,17 дин. Фудбалском клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/45 исплату трошкова електричне енергије у
износу од:
14.449,02
•
41/44 исплату трошкова фиксног телефона у
износу од:
10.419,15
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
фудбалског клуба „Инђија“ Инђија број 355-1050929-35.
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 8, страна број 360

Службени лист општина Инђија

579
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  220 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Стрељачки клуб „Младост“ Инђија бр. 4039/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 16.400,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“
Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1214
16.400,00

трошкови превоза у износу од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Стрељачког клуба „Младост“ Инђија број 355-1028386-55.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
580
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  221 /2015-II
Дана:   27. фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему

		

Понедељак 10. август 2015.

(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК
„Инђија“ Инђија бр. 40-20/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 47.869,00 дин. Одбојкашком клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/52 исплата хранарине за фебруар 2015. у
износу од :
40.250,00
•
41/58 исплата пореза
у износу од:
7.619,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
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.
581
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  222 /2015-II
Дана:   25  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ОК
„Инђија“ Инђија бр. 40-20/2015-II (Службени лист

Број 8, страна број 361

Службени лист општина Инђија

општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 50.000,00 дин. Одбојкашком клубу
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/56 Трошкови коришћења спортске хале за
фебруар 2015. год:
50.000,00
(тренинзи и
утакмице)
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Одбојкашког клуба „Инђија“ Инђија број 355-1027405-88.
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.
582
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  223 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен бр. 4029/2015-II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција

Понедељак 10. август 2015.

41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 40.000,00 дин. Фудбалском клубу „Дунав“
Нови Сланкамен на основу Уговора о додели средстава
за реализовање годишњег програма за :
•
41/1151 трошкови хранарине за фебруар 2015 :
40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Фудбалског клуба „Дунав“ Нови Сланкамен број 3551012491-16.
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.
583
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  225 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖОК
„Младост“ Инђија бр. 40-54/2015-III (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају
се средства у износу од 20.000,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1352 трошкови чланарине у износу од:
20.000,00

Број 8, страна број 362
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
Председник
       Петар Филиповић, с.р.
584
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  226 /2015-II
Дана:   27. фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију ЖОК „Младост“ Инђија бр. 40-54/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају
се средства у износу од 35.200,00 дин. Женском
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег
програма за :
•
41/1351 исплата трошкова хранарине у износу
од: 35.200,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Женског одбојкашког клуба „Младост“ Инђија број
340-2203-14.
3. О реализацији овог решења стараће се Одељење
за привреду и финансије.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „ Службеном листу
општине Инђија “.
                                                                                                                                 Председник
       Петар Филиповић, с.р.

		

Понедељак 10. август 2015.

585
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  227 /2015-II
Дана:   27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10
,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13)
и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст ( „Службени лист општине Инђија бр.
9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине Инђија за
2015. годину ( „Службени лист општине Инђија “ бр.
14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију
Општинског фудбалског савеза Инђија бр. 40-24/2015II (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства
у износу од 7.632,68 дин. Општинског фудбалског
савеза Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
од :

41/1113 трошкови фиксног телефона у износу
7.632,68

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Општинског фудбалског савеза Инђија број 3551027832-68
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 8, страна број 363
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586
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  228 /2015-II
Дана:   27. фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију КДТДС „Камен“ Инђија бр. 40-47/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810
– Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)- Развој
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у износу
од 50.000,00 дин. Клубу дизача тегова и дисциплина снаге
„Камен“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1271
године :

хранарина за месец фебруар 2015.
50.000,00

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
КДТДС „Камен“ Инђија број 355-1036978-81.
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.
587
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  229/2015-II
Дана:  27  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
систему

На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
(„Службени гласник Републике Србије“

Понедељак 10. август 2015.

54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 21.752,31 дин. ЖРК „Железничар“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и
др. службених лица :
4.600,00
•
41/694 исплата пореза и
доприноса:
13.322,00
•
41/699 исплата непредвиђених трошкова у
износу од:
3.830,31
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
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.
588
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  230/2015-II
Дана:  27 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ЖРК
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„Железничар“ Инђија бр. 40-21/2015-II (Службени лист
општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Програм 14- Развој спорта
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима , Економска класификација 481, позиција
41 – Дотације невладиним организацијама – спортске
организације и спортисти, одобравају се средства у
износу од 40.000 дин. ЖРК „Железничар“ Инђија
на основу Уговора о додели средстава за реализовање
годишњег програма за :
•
41/693 судијски трошкови,трошкови делегата и
др. службених лица :
40.000,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ЖРК „Железничар“ Инђија број 250-2200000115760-41
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.
589
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  231/2015-II
Дана:   27. фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине
Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих
програма пословања и утврђивања средстава за
реализацију Карате клуб „Железничар“ Инђија бр. 4041/2015-III (Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
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удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 18.100,00 дин. Карате клубу
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/1224
18.100,00

трошкове котизације

у износу од:

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Карате клуба „Железничар“ Инђија број 105-86126-59.
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.
590
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  232 /2015-II
Дана:   25 . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“
54/09,73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка
и 108/13) и чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија –пречишћен текст ( „Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке о буџету општине
Инђија за 2015. годину ( „Службени лист општине Инђија
“ бр. 14/14) и Решења о одобравању годишњих програма
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-61/2015-III (Службени
лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 35.636,00 дин. ФК „Фрушкогорац“
Крчедин на основу Уговора о додели средстава за
реализовање годишњег програма за :
•
41/1384 исплату трошкова електричне енергије
у износу од:
35.636,00
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2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
ФК „Фрушкогорац“ Крчедин број 355-1022301-74.
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.
591
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Инђија
Председник општине
Број: 40-  233 /2015-II
Дана:   25  . фебруар 2015. год.
ИНЂИЈА
На основу чл.27а став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“ 54/09,73/10 ,101/10,
101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка и 108/13) и чл. 55. став
1. тачка 12. Статута Општине Инђија –пречишћен текст (
„Службени лист општине Инђија бр. 9/2013 ) и чл. 8. Одлуке
о буџету општине Инђија за 2015. годину ( „Службени
лист општине Инђија “ бр. 14/14) и Решења о одобравању
годишњих програма пословања и утврђивања средстава
за реализацију КК „Железничар“ Инђија бр. 40-33/2015-III
(Службени лист општине Инђија “ 1/15) ,
Председник општине Инђија донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Инђија за 2015. год. , Раздео II, Функција
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)Развој спорта и омладине, Програмска активност
0001 – Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима , Економска класификација 481,
позиција 41 – Дотације невладиним организацијама
– спортске организације и спортисти, одобравају се
средства у износу од 114.300,00 дин. Кошаркашком
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели
средстава за реализовање годишњег програма за :
•
41/36 трошкови коришћења спортске хале за
фебруар 2015.
114.300,00
2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун
Кошаркашког клуба „Железничар “ Инђија број 33052000416-61.
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.
592
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о
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локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 55. став 1. тачка 15.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“, бр. 09/13) и члана 3. Уговора
о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања
пољопривредног земљишта број 104-401-2072/2015 од
17. 06. 2015. године, председник општине Инђија дана
23. 06. 2015. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
бр. 104-401-2072/2015 од 17. 06. 2015. Године
I
Одређује се Директор Агенције за економски
развој општине Инђија, Драган Јанковић за праћење
реализације Уговора о уређењу каналске мреже у
функцији одводњавања пољопривредног земљишта број
104-401-2072/2015 од 17. 06. 2015. године.
II
Праћење реализације Уговора из тачке I овог Решења
обухвата послове праћења и контролe извршених радова
који су предмет наведеног Уговора.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-119/2015-II                    Председник општине,
Дана: 23. 06. 2015. године                                                                                        
ИНЂИЈА
            Петар Филиповић,с.р.
593
На основу члана 8. и члана 11. Одлуке о буџету
општине Инђија за 2015. годину („Службени лист
општине Инђија“ број 14/2014), члана 8. Одлуке о
ребалансу буџета општине Инђија за 2015. годину
(„Службени лист општине Инђија“ број 06/2015) и
члана 55. Став 1, тачка 12. Статута општине Инђијапречишћени текст („Службени гласник општине
Инђија“, бр. 9/13), председник општине Инђија, дана
22.07.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању
Комисије за избор пројеката из области унапређења
ловства и унапређења чувања разних врста
животиња у рекреативне, едукативне и научне сврхе
на територији општине Инђија
I
Образује се Комисија за избор пројеката из области
унапређења ловства и унапређења чувања разних врста
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животиња у рекреативне, едукативне и научне сврхе на територији општине Инђија за буџетску 2015. годину.
II

Комисију чине председник и 2 члана, и то:
председник Комисије:
1.

Дејан Вујанић,

чланови Комисије:
2.
3.

Слободан Тодоровић и
Немања Чорак.

III
Задатак Комисије је да, у складу са Конкурсом за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2015. годину
за финансирање/суфинансирање пројеката из области унапређења ловства и унапређења чувања разних врста
животиња у рекреативне, едукативне и научне сврхе на територији општине Инђија, а по завршетку Конкурса,
спроведе поступак избора пројеката и предложи Председнику Општине доношење решења о финанисрању/
суфинансирању истих.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-134/2015-II        
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 22. 07. 2015. године
                                                                    
ИНЂИЈА
  
            
           Петар Филиповић,с.р.
					
594
На основу члана 64а став 3 Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/05 и
41/09), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини
Инђија за 2015. годину («Службени лист општине Инђија», број 6/15)
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини општине Инђија, на седници одржаној дана 26. 06. 2015. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2015. годину на основу просечно
остварене цене закупа са последњег одржаног јавног надметања у општини Инђија, према квалитету (класама) и култури
пољопривредног земљишта опредељеног Годишњим програмом за давање у закуп по праву пречег закупа у 2015. години:
коефицијенти
1

.

к л а с е
њива
земљишта

врт

воћњак

виноград

пашњак

ливада

трстик и
рибњак
мочвара

природ.
створ.
неплод.
земљ

I

78.384

62.707

78.384

78.384

15.677

23.515

3.919

3.919

3.919

0,91

II

71.329

57.063

71.329

71.329

14.266

21.399

3.566

3.566

3.566

0,81

III

63.491

50.793

63.491

63.491

12.698

19.047

3.175

3.175

3.175

0,72

IV

56.436

45.149

56.436

56.436

11.287

16.931

2.822

2.822

2.822

0,63

V

49.382

39.505

49.382

49.382

9.876

14.814

2.469

2.469

2.469

0,51

VI

39.976

31.980

39.976

39.976

7.995

11.993

1.999

1.999

1.999

0,42

VII

32.921

26.337

32.921

32.921

6.584

9.876

1.646

1.646

1.646

0,31

VIII

24.299

19.439

24.299

24.299

4.860

7.290

0

1.215

1.215
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Дан одржавања последњег јавног надметања
18. новембар 2014. године
II
Утврђује се предлог цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини опредељеног Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Инђија за 2015.
годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња, по предметима –
шифрама јавног надметања и закупцима у следећим катастарским општинама, и то:
Шифра
јавнoг
надметања

Повшина
у ха

Цена у
ЕУР/ ха

Цена у РСД/ха (на
дан посл. одрж. јавн.
надм. (17-18. нов.
2014. год.)

БЕШКА

1

40,8000

594,10

71.329,00

Сточар 13 СЕКОМ АГРАР

БЕШКА

3

50,0000

528,81

63.491,00

Сточар 12 ЛУЧИЋ

БЕШКА

4

38,0696

528,81

63.491,00

Сточар

ИНЂИЈА 2

12

28,6448

588,01

70.598,56

Сточар 11 Кнежевић

ИНЂИЈА 2

13

17,7960

567,85

68.177,44

Сточар 11 Кнежевић

ИНЂИЈА 2

14

43,2680

457,16

54.887,97

Сточар 16 Кнез Аграр

ИНЂИЈА 2

17

50,0000

594,10

71.329,00

Сточар 17 Селект милк

ЉУКОВО

50

2,7407

502,70

60.355,10

Сточар 16 Кнез Аграр

МАРАДИК

56

42,0942

594,10

71.329,00

Сточар 16 Кнез Аграр

МАРАДИК

57

53,7065

528,81

63.491,00

Сточар16 Кнез Аграр

МАРАДИК

61

99,2974

550,16

66.053,45

Сточар 16 Кнез Аграр

МАРАДИК

65

25,2536

490,99

58.950,10

Сточар 16 Кнез Аграр

НОВИ КАРЛОВЦИ

71

36,3422

594,37

71.361,32

Сточар 10 Карамата

НОВИ КАРЛОВЦИ

73

26,2968

586,66

70.436,19

Сточар 8 Филиповић

НОВИ КАРЛОВЦИ

74

20,0611

594,10

71.329,00

Сточар 14 Котарац

НОВИ КАРЛОВЦИ

75

39,2807

572,03

68.679,33

Сточар 9 Милосављевић

НОВИ КАРЛОВЦИ

76

25,9596

528,81

63.491,00

Сточар 9 Милосављевић

НОВИ КАРЛОВЦИ

77

5,0903

528,81

63.491,00

Сточар 8 Филиповић

НОВИ КАРЛОВЦИ

81

40,6417

608,93

73.109,51

Сточар 15 Киждобрански

НОВИ КАРЛОВЦИ

82

8,6481

594,10

71.329,00

Сточар 5 Мирић

НОВИ КАРЛОВЦИ

84

3,4998

594,10

71.329,00

Сточар 7 Коралија

НОВИ КАРЛОВЦИ

85

11,7220

603,71

72.483,43

Сточар 1 Бењек

НОВИ КАРЛОВЦИ

86

33,5849

632,23

75.907,67

Сточар 2 Лукач

НОВИ КАРЛОВЦИ

87

43,4817

597,29

71.712,63

Сточар 5 Мирић

НОВИ КАРЛОВЦИ

88

20,5789

594,10

71.329,00

Сточар 9 Милосављевић

НОВИ КАРЛОВЦИ

89

3,2170

585,47

70.293,32

Сточар 3 Никола Алексић

НОВИ КАРЛОВЦИ

90

11,3291

529,80

63.609,65

Сточар 4 Далибор Алексић

НОВИ КАРЛОВЦИ

91

9,5555

528,81

63.491,00

Сточар 3 Никола Алексић

НОВИ КАРЛОВЦИ

92

46,1703

543,25

65.224,49

Сточар 3 Никола Алексић

НОВИ СЛАНКАМЕН

103

31,5961

498,68

59.873,17

Сточар 13 SECOM AGRAR DOO

НОВИ СЛАНКАМЕН

104

20,0000

528,81

63.491,00

Сточар 3 Алексић Никола

НОВИ СЛАНКАМЕН

105

36,9000

588,17

70.617,44

Сточар 7 Коралија

НОВИ СЛАНКАМЕН

106

48,7333

532,39

63.920,60

Сточар 3 Алексић Никола

НОВИ СЛАНКАМЕН

107

44,0824

528,81

63.491,00

Сточар 3 Алексић Никола

КО

Закупац

6 ПЕЈЧИЋ
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НОВИ СЛАНКАМЕН

108

11,8744

528,81

63.491,00

Сточар 4 Далибор Алексић

НОВИ СЛАНКАМЕН

109

5,8625

528,81

63.491,00

Сточар 3 Алексић Никола

НОВИ СЛАНКАМЕН

110

17,2823

520,99

62.551,32

Сточар 14 Котарац

НОВИ СЛАНКАМЕН

111

0,2379

499,42

59.962,02

Сточар 4 Алексић Далибор

СТАРИ СЛАНКАМЕН

160

17,3192

536,57

64.422,30

Сточар 1 Бењек

ЧОРТАНОВЦИ

166

31,5052

470,05

56.436,00

Сточар 16 Кнез Аграр

ЧОРТАНОВЦИ

172

7,4305

470,05

56.436,00

Сточар 6 Пејчић

Укупно

ххх

1.149,9543

553,74

66.484,00

ххх

III
Oвај Закључак објавити у Службеном листу општине Инђија, огласној табли Општинске управе Општине
Инђија.
Број: 30.06.2015. године
Датум: 06-95/2015-I-2
Инђија                                                  

              ПРЕДСЕДНИК Синиша Филиповић,с.р.

     Чланови Комисије:
  1.Милован Ерор,с.р.
                                                                                                                                                               2. Каплар Вера,с.р.
                                                                                                                                                                3. Пјевац Тања,с.р.
                                                                                                                                                4. Лазаревић Бранислава,с.р.
                                                                                                                                                       5. Дмитровић Дејан,с.р.
                                                                                                                                                      6. Купрешанин Милан,с.р.
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Назив акта		

Страна

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
(527) Решење број: 40-14/2015-II			
(528) Решење број: 40-116/2015-II			
(529) Решење број: 40-128/2015-II			
(530)Решење број: 40-129/2015-II			
(531) Решење број: 40-131/2015-II			
(532) Решење број: 40-133/2015-II			
(533) Решење број: 40-134/2015-II			
(534) Решење број: 40-136/2015-II			
(535) Решење број: 40-138/2015-II			
(536) Решење број: 40-139/2015-II			
(537) Решење број: 40-140/2015-II			
(538) Решење број: 40-142/2015-II			
(539) Решење број: 40-143/2015-II			
(540) Решење број: 40-144/2015-II			
(541) Решење број: 40-145/2015-II			
(542) Решење број: 40-156/2015-II			
(543) Решење број: 40-157/2015-II			
(544) Решење број: 40-158/2015-II			
(545) Решење број: 40-159/2015-II			
(546) Решење број: 40-162/2015-II			
(547) Решење број: 40-166/2015-II			
(548) Решење број: 40-168/2015-II			
(549) Решење број: 40-169/2015-II			
(550) Решење број: 40-170/2015-II			
(551) Решење број: 40-171/2015-II			
(552) Решење број: 40-172/2015-II			
(553) Решење број: 40-173/2015-II			
(554) Решење број: 40-178/2015-II			
(555) Решење број: 40-179/2015-II			
(556) Решење број: 40-180/2015-II			
(557) Решење број: 40-181/2015-II			
(558) Решење број: 40-182/2015-II			
(559) Решење број: 40-183/2015-II			
(560) Решење број: 40-186/2015-II			
(561) Решење број: 40-187/2015-II			
(562) Решење број: 40-188/2015-II			
(563) Решење број: 40-189/2015-II			
(564) Решење број: 40-191/2015-II			
(565) Решење број: 40-192/2015-II			
(566) Решење број: 40-193/2015-II			
(567) Решење број: 40-194/2015-II			
(568) Решење број: 40-195/2015-II			
(569) Решење број: 40-196/2015-II			
(570) Решење број: 40-198/2015-II			
(571) Решење број: 40-199/2015-II			
(572) Решење број: 40-200/2015-II			
(573) Решење број: 40-202/2015-II			
(574) Решење број: 40-203/2015-II			
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Назив акта		

Страна

(575) Решење број: 40-204/2015-II			
(576) Решење број: 40-205/2015-II			
(577 Решење број: 40-206/2015-II			
(578) Решење број: 40-220/2015-II			
(579) Решење број: 40-221/2015-II			
(580) Решење број: 40-222/2015-II			
(581) Решење број: 40-223/2015-II			
(582) Решење број: 40-225/2015-II			
(583) Решење број: 40-226/2015-II			
(584) Решење број: 40-227/2015-II			
(585) Решење број: 40-228/2015-II			
(586) Решење број: 40-229/2015-II			
(587) Решење број: 40-230/2015-II			
(588) Решење број: 40-231/2015-II			
(589) Решење број: 40-232/2015-II			
(590) Решење број: 40-233/2015-II			
(591) Решење о одређивању лица за праћење реализације
Уговора бр.104-401-2072/2015 од 17.06.2015.године,		
(592) Решење о образовању Комисије за избор пројеката
цркава и верских заједница са територији општине Инђија
који се суфинансирају из буджета општине Инђија.
(593) Решење о образовању Комисије за избор пројеката из
области унапређења ловства и унапређења чувања разних
врста животиња у рекреативне, едукативне и научне сврхе на
територији општине Инђија,				
(594) Закључак којим се утврђује цена закупа пољопривредног
земљишта у државној својини за 2015.г.		
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