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На основу члана 55. став 1. тачка 12. Статута 

општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист 
општине Инђија“, број 9/13),

Председник општине, доноси

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

I

Ученицима који су уписани у први разред 
основних школа на територији општине Инђија у 
школској 2017/2018. години, доделиће се по један 
комплет образовног прибора.

Укупан број комплета образовног прибора 
из става 1. ове тачке износи 445 (словима: 
четиристотинечетрдесетипет).

II

Количина комплета образовног прибора из тачке I 
став 2. овог Решења увећава се до 15% ради обезбеђења 
довољне количине, сходно коначном броју уписаних 
ученика у први разред основних школа на територији 
општине Инђија, који се утврђује на почетку школске 
године.

III

Средства за финансирање комплета образовног 
прибора из тачке I овог Решења обезбедиће се из 
средстава обезбеђених у буџету општине Инђија за 
2017. годину.

IV

Задужује се Одељење за друштвене делатности и 
Одељење за финансије Општинске управе општине Инђија 
за реализацију набавке добара из тачке I овог Решења. 

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Инђија“

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	61-118/2017-II
Дана:	18.	август	2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

927
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-290/2017-II
Дана:	14.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Планинарског 
клуба „Железничар“ Инђија бр. 40-50/2017-III („Сл. 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),

Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год. Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - 
Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
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спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 40.000,00 дин. Планинарском 
клубу „Железничар“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-148/2017-II за:

- 52/140 трошкове хранарине за фебруар 2017. год., у 
износу од:                  40.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

928
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-360/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Шах клуба „Хајдук 
1973“ Бешка бр. 40-43/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 90.000,00 дин. Шах клубу „Хајдук 1973“ Бешка 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
Годишњег програма за 2017. год. бр. 40-114/2017-II, за:

- 52/88 котизације, таксе и чланарине, у износу од:  
                 50.000,00 дин.
- 52/89 трошкове хранарине за март 2017. год., у износу 
од:                   40.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Шах 
клуба „Хајдук 1973“ Бешка у Управи за трезор број 
840-19456763-74.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

929
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-373/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу малог 
фудбала „Индианс 2013“ из Инђије бр. 40-58/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, Програм 14 
(1301)-Развој спорта и омладине, Програмска активност 
0001 – Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.800,00 дин. Клубу малог фудбала 
„Индианс 2013“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. бр. 40-
107/2017-II, за:

- 52/31 трошкове судија и делегата на утакмици, у износу 
од:       9.800,00 дин.
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2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клубa малог 
фудбала „Индианс 2013“ Инјђија у Управи за трезор, 
број 840-19218763-57.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

930
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-407/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301) - Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 10.080,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/34 трошкове спортских реквизита, у износу од:  
                  10.080,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

931
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-432/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-44/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 27.860,00 дин. Куглашком клубу „Железничар“ 
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-115/2017-II за:

- 52/70 трошкове превоза, у износу од:        8.660,00 дин.
- 52/71 коришћење спортске хале за март 2017. год. у 
износу од:                  19.200,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Куглашког куба 
„Железничар“ у Управи за трезор број 840-18865763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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932
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-459/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.060,47 дин. Савезу спортова општине Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/58 трошкови фиксног телефона за март 2017, у 
износу од:                                                        5.060,47 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

933
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-460/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Дунав“ Нови 
Сланкамен бр. 40-56/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017.годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 72.000,00 дин. ФК „Дунав“ Нови Сланкамен 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-138/2017-II за:

- 52/96 трошкови хранарине за фебруар 2017. год. у 
износу од:                  72.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК 
„Дунав“ Нови Сланкамен, у Управи за трезор број 
840-18163763-44.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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934
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-461/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16)  и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“  
бр. 9/2013) и  Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Дунав“ Нови 
Сланкамен бр. 40-56/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 20.000,00 дин. ФК „Дунав“ Нови Сланкамен 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма  бр. 40-138/2017-II за:

- 52/97 котизације, таксе и чланарине,  у  износу од:  
	 	 	 	 													20.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун  ФК 
„Дунав“ Нови Сланкамен, у Управи за трезор број  
840-18163763-44.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

935
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-463/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013 ) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Удружења женског 
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 40-78/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 30.000,00 дин. Удружењу женског 
фудбала „Инђија“ из Инђије, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-112/2017-II за:

- 52/168 котизације, таксе и чланарине, у износу од:  
                  30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
женског фудбала „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22226763-64.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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936
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-464/2017-II
Дана:	25.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Удружења женског 
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 40-78/2017-III („Сл.лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 2.700,00 дин. Удружењу женског фудбала 
„Инђија“ из Инђије, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма бр. 40-
112/2017-II за:

- 52/170 трошкови коришћења спортске хале за март 
2017. год. у износу од:                                    2.700,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
женског фудбала „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22226763-64.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

937
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-465/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-68/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.800,00 ФК „Фрушкогорац“ Крчедин на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-147/2017-II, за:

- 52/137 котизације, таксе и чланарине, у износу од:  
                  15.800,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Фрушкогорац“ Крчедин у Управи за трезор број 
840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 21, страна број  1191                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 05. октобар 2017.

938
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-468/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Општинском 
фудбалском савезу Инђија бр. 40-52/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 4.220,56 дин. Општинском фудбалском 
савезу Инђија, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-119/2017-II за:

- 52/75 трошкове фиксног телефона и интернета за март 
2017. год., у износу од:      4.220,56 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Општинског 
фудбалског савеза Инђија у Управи за трезор број 
840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

939
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-469/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Атлетског клуба 
„Инђија“ Инђија бр. 40-49/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 7/15),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 Атлетском клубу „Инђија“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-106/2017-II, за:

- 52/85 трошкови хранарине за март 2017. год., у износу 
од:                   15.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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940
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-476/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија бр. 40-70/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 22.078,00 дин. „Савезу за школски спорт 
ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-137/2017-II за:

- 52/95 трошкови судија и других службених лица на 
утакмици, у износу од:                 22.078,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

941
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-477/2017-II
Дана:	10.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково бр. 40-69/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 дин. Фудбалском клубу „Љуково“ 
Љуково на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-109/2017-II за:

- 52/36 трошкове чланарине, у износу од:   30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор број 
840-19171763-19.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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942
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-478/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-68/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 ФК „Фрушкогорац“ Крчедин на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-147/2017-II, за:

-	52/137 котизације, таксе и чланарине, у износу од:  
                  30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Фрушкогорац“ Крчедин у Управи за трезор број 
840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

943
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-479/2017-II
Дана:	08.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-68/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 120.000,00 ФК „Фрушкогорац“ Крчедин 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-147/2017-II, за:

- 52/139 текуће поправке и одржавање, у износу од:  
                120.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Фрушкогорац“ Крчедин у Управи за трезор број 
840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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944
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-483/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину, („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Удружења 
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин бр. 40-
46/2017-III („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год. Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 13.962,00 Удружењу спортскх 
риболоваца „Дунавац“ Крчедин на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-129/2017-II, за:

- 52/154 спортску опрему, у износу од:      13.962,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин, у Управи за 
трезор број 840-21822763-49.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

945
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-484/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Удружења 
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин бр. 40-
46/2017-III („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 20.000,00 Удружењу спортскх 
риболоваца „Дунавац“ Крчедин на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-129/2017-II, за:

- 52/153 трошкове превоза, у износу од:    20.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин, у Управи за 
трезор број 840-21822763-49.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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946
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-485/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Удружења 
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин бр. 40-
46/2017-III („Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.000,00 Удружењу спортскх 
риболоваца „Дунавац“ Крчедин на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-129/2017-II, за:

- 52/152 котизације, таксе и чланарине, у износу од:  
                  15.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
спортских риболоваца „Дунавац“ Крчедин, у Управи за 
трезор број 840-21822763-49.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

947
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-489/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Стонотениског 
клуба „Инђија“ Инђија бр. 40-59/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 дин. Стонотениском клубу „Инђија“ 
Инђија, на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-140/2017-II за:

- 52/102 трошкове чланарине Савезу спортова општина 
Инђија за 2017. год., у износу од:                30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Стонотениског 
клуба „Инђија“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18835763-92.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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948
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-490/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског куба 
„Полет“ из Нових Карловаца бр. 40-74/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 99.000,00 Фудбалском клубу „Полет“ 
Нови Карловци на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-146/2017-II, за:

- 52/112 трошкове хранарине за фебруар 2017. год. други 
део, у износу од:                 99.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

949
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-491/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Удружењу 
спортских риболоваца „Видра“ Бешка бр. 40-64/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 15.000,00 дин. Удружењу спортских 
риболоваца „Видра“ Бешка, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-130/2017-II за:

- 52/171 трошкове чланарине, у износу од: 15.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
спортских риболоваца „Видра“ Бешка, у Управи за 
трезор број 840-22192763-20.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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950
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-492/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Удружењу 
спортских риболоваца „Видра“ Бешка бр. 40-64/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 35.000,00 дин. Удружењу спортских 
риболоваца „Видра“ Бешка, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-130/2017-II за:

- 52/172 трошкове превоза, у износу од:    20.000,00 дин.
- 52/173 спортску опрему, у износу од:      15.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
спортских риболоваца „Видра“ Бешка, у Управи за 
трезор број 840-22192763-20.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

951
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-493/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 10.909,00 ФК „Инђија“ на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање Годишњег програма за 
2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 трошкове судија, делегата и других службених 
лица на утакмици, у износу од:                   10.909,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија у Ушрави за трезор, број 
840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 21, страна број  1198                          Службени лист општине Инђија                         Четвртак 05. октобар 2017.

952
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-496/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу малог 
фудбала „Индианс 2013“ из Инђије бр. 40-58/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 4.999,03 дин. Клубу малог фудбала 
„Индианс 2013“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-107/2017-II, за:

-	52/29 трошкове превоза, у износу од:								4.999,03 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Клубa малог фудбала „Индианс 2013“ Инјђија, број 
840-19218763-57.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

953
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-497/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-68/2016-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 72.000,00 ФК „Фрушкогорац“ Крчедин на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-147/2016-II, за:

- 52/136 трошкови хранарине за март 2017. год. у износу 
од:                   72.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Фрушкогорац“ Крчедин у Управи за трезор број 
840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-498/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Решења о одобравању годишњих програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију ФК 
„Фрушкогорац“ Крчедин бр. 40-68/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 ФК „Фрушкогорац“ Крчедин на 
основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-147/2017-II, за:

- 52/139 текуће поправке и одржавање, у износу од:  
                  30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Фрушкогорац“ Крчедин у Управи за трезор број 
840-19434763-17.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-500/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 19.200,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:   19.200,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-501/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 13.478,40 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/34 трошкове спортских реквизита, у износу од:  
                  13.478,40 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-503/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.653,44 дин. Савезу спортова општине Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/60 трошкови електирчне енергије за март 2017. у 
износу од:       5.653,44 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-513/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 14.140,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:      14.140,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

959
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-515/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.000,00 дин. Кошаркашком клубу 
„Железничар“ Инђија, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма бр.40-
111/2017-II за:

- 52/50 административни трошкови за април 2017. год., у 
износу од:                  5.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-522/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 155.000,00 дин. Савезу спортова општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/55 трошкови хранарине за фебруар 2017. у износу 
од:                 155.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

961
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-524/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 18.000,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-110/2017-II за:

- 52/40 трошкови хранарине, други део за фебруар 2017. 
у износу од:                 18.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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962
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-526/2017-II
Дана:	16.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“ 
Бешка бр. 40-53/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 18.886,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-145/2017-II за:

- 52/111 спортска опрема, у износу од:       18.886,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“ 
Бешка, у Управи за трезор број 840-18108763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

963
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-527/2017-II
Дана:	16.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“ 
Бешка бр. 40-53/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.033,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-145/2017-II за:

- 52/111 спортска опрема, у износу од:    5.033,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“ 
Бешка, у Управи за трезор број 840-18108763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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964
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-529/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.000,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-110/2017-II за:

- 52/45 трошкови превоза у износу од:         5.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

965
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-530/2017-II
Дана:	05.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 343.702,10 дин. Савезу спортова општине 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/56 трошкови зарада запослених за април 2017., у 
износу од:                343.702,10 дин.    

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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966
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-533/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Бициклистичком 
клубу „МТБ дружина“ Инђија бр. 40-54/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017.годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 54.000,00 Бициклистичком клубу „МТБ 
дружина“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-142/2017-II, 
за:

- 52/133 трошкови хранарине за април 2017. год., у 
износу од:                   54.000,00 дин.       

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

967
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-534/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.500,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:     6.500,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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968
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-536/2017-II
Дана:	16.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“ 
Бешка бр. 40-53/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 180.000,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-145/2017-II за:

-	 52/107 трошкове хранарине за април 2017. год., у 
износу од:		 	 	 												180.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“ 
Бешка, у Управи за трезор број 840-18108763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

969
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-537/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Теквондо клуба 
„Елит“ Инђија бр. 40-66/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 42.000,00 дин. Теквондо клубу „Елит“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-141/2017-II за:

- 52/105 трошкове котизације у износу од:  42.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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970
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-538/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Слога“ 
Марадик бр. 40-75/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 54.000,00 дин. ФК „Слога“ Марадик, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-131/2017-II, за:

- 52/120 трошкови хранарине за мај 2017. год., у износу 
од:                   54.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

971
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-539/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Железничком 
шаховском клубу „Слога“ Инђија бр. 40-55/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 дин. Железничком шаховском клубу 
„Слога“ Инђија, на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-139/2017-II 
за:

- 52/101 котизације, таксе и чланарине, у износу од:  
                  30.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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972
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-540/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 8.325,00 дин. Савезу спортова општине Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/59 трошкове накнаде за превоз радника за април 
2017., у износу од:                  8.325,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

973
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-541/2017-II
Дана:	12.	мај	2017.године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 273.000,00 Мушком рукометном клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-105/2017-II, за:

- 52/21 трошкове хранарине за април 2017. год., у износу 
од:                 273.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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974
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-542/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 5.600,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:        5.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

975
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-544/2017-II
Дана:	16.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију ФК „Железничар“ 
Инђија бр. 40-67/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 178.800,00 дин. ФК „Железничар“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-136/2017-II за:

- 52/131	трошкови хранарине за мај 2017. год., у износу 
од:                 148.800,00 дин.
- 52/132 трошкови чланарине, у износу од:  
                  30.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК 
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор број 
840-18164763-51.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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976
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-545/2017-II
Дана:	10.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију „Савезу за 
школски спорт ИН“ Инђија бр. 40-70/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 120.000,00 дин. „Савезу за школски спорт 
ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-137/2017-II за:

- 52/94 трошкове коришћења спортске хале, у износу 
од:                 120.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

977
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-548/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Железничком 
шаховском клубу „Слога“ Инђија бр. 40-55/2017-III,
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 36.000,00 дин. Железничком шаховском клубу 
„Слога“ Инђија, на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-139/2017-II 
за:

- 52/100 трошкове хранарине за април и мај 2017. год., у 
износу од:                   36.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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978
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-549/2017-II
Дана:	25.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 76.300,00 дин. Женском рукометном клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017.
год. бр. 40-85/2017-II, за:

- 52/17 трошкови коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                76.300,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

979
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-550/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуба 
„Безбедност“ Инђија бр. 40-48/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 30.000,00 дин. Џудо клуба „Безбедност“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-117/2017-II за:

- 52/82 трошкове чланарине, у износу од:   30.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-551/2017-II
Дана:	10.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 31.050,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-110/2017-II за:

- 52/47 трошкови коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                                 31.050,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

981
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-552/2017-II
Дана:	12.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр.5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 94.000,00 дин. Мушком рукометном клубу 
„Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-105/2017-II, за:

- 52/25 трошкове коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                 94.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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982
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-553/2017-II
Дана:	05.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Женском 
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-49/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају 
се средства у износу од 83.600,00 дин. Женском 
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора 
о додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-106/2017-II, за:

- 52/80 трошковe коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                83.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

983
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-554/2017-II
Дана:	28.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању годишњих програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Женском 
одбојкашком клубу „Младост“ Инђија бр. 40-49/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалнасу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 63.000,00 Женском одбојкашком 
клубу „Младост“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-106/2017-II, за:

- 52/76 трошкови хранарине за април 2017. год, у износу 
од:		 	 	 	 														63.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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984
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-555/2017-II
Дана:	10.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалском клубу 
„Љуково“ Љуково бр. 40-69/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 81.000,00 дин. Фудбалском клубу „Љуково“ 
Љуково на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-109/2017-II за:

-	52/35 трошкове хранарине за мај 2017. год., у износу 
од:                      81.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун 
Фудбалског клуба „Љуково“ у Управи за трезор број 
840-19171763-19.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

985
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-557/2017-II
Дана:	25.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клубу малог 
фудбала „Индианс 2013“ из Инђије бр. 40-58/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 10.800,00 дин. Клубу малог фудбала 
„Индианс 2013“ на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање Годишњег програма за 2017. год. 
бр. 40-107/2017-II, за:

- 52/30 трошкови коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                10.800,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клубa малог 
фудбала „Индианс 2013“ Инјђија у Управи за трезор 
број 840-19218763-57.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 21, страна број  1215                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 05. октобар 2017.

986
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-558/2017-II
Дана:	05.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 69.900,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:

- 52/52 трошкове коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                69.900,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

987
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-560/2017-II
Дана:	12.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 4.500,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-110/2017-II за:

- 52/44 трошкови котизације, у износу од: 4.500,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-561/2017-II
Дана:	12.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 15.000,00 дин. Карате клубу „Железничар“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-110/2017-II за:

- 52/44 трошкови котизације, у износу од:  15.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-562/2017-II
Дана:	29.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Џудо клуба 
„Безбедност“ Инђија бр. 40-48/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.500,00 дин. Џудо клуба „Безбедност“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр.40-117/2017-II за:

- 52/83 трошкове превоза, у износу од:        6.500,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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



Број 21, страна број  1217                         Службени лист општине Инђија                          Четвртак 05. октобар 2017.

990
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-566/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију „Општинском 
фудбалском савезу Инђија“ бр. 40-52/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 9.000,00 дин. Општинском 
фудбалском савезу Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-119/2017-II за:

- 52/72 трошкове хранарине за април 2017. год., у износу 
од:         9.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун „Општинског 
фудбалског савеза Инђија“ у Управи за трезор број 
840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

991
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-568/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13,142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија бр. 40-76/2017-III 
(„Службени лист општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 95.040,00 дин. Кошаркашком 
клубу „Железничар“ Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-111/2017-II за:

- 52/52 трошкове коришћења спортске хале, у износу 
од:                   95.040,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
куба „Железничар“ у Управи за трезор број 
840-19459763-95.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине
Број:	40-570/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 
2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 
26/16) и Решења о одобравању Годишњег програма 
пословања и утврђивања средстава за реализацију 
Женском рукометном клубу „Железничар“ из Инђије 
бр. 40-42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства 
у износу од 297.600,00 Женском рукометном клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II, за:

- 52/12 трошкови хранарине за април 2017. год., у износу 
од:                  297.600,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на текући рачун 
Женског рукометног клуба „Железничар“ Инђија, број 
840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

993
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-577/2017-II
Дана:	19.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Женском 
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије бр. 40-
42/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 57.141,00 дин. Женском рукометном клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-85/2017-II, за:

- 52/18 судијски трошкови, трошкови делегата и других 
службених лица на утакмици, у износу од:      
                  57.141,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ЖРК 
„Железничар“ Инђија у Управи за трезор, број рачуна 
840-19832763-87.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-578/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.702,00 ФК „Инђија“ на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање Годишњег 
програма за 2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 трошкове судија, делегата и других службених 
лица на утакмици, у износу од:                     8.702,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија у Ушрави за трезор, број 
840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

995
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-579/2017-II
Дана:	25.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Кошаркашког 
клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија бр. 40-79/2017-
III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 49.850,00 дин. Кошаркашког клуба 
„Железничар Стар баскет“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-148/2017-II за:

- 52/151 трошкове коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                 49.850,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Кошаркашког 
клуба „Железничар Стар баскет“ Инђија Управи за 
трезор број 840-21626763-35.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-582/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА	

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Карате клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-73/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 18.000,00 дин. Карате клубу 
„Железничар“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-110/2017-II за:

- 52/40 трошкови хранарине, за март 2017., у износу од:  
                   18.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-584/2017-II
Дана:	25.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 
и 108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија –
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Удружења женског 
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 40-78/2017-III („Сл. лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 36.450,00 дин. Удружењу женског фудбала 
„Инђија“ из Инђије, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма бр. 40-
112/2017-II за:

- 52/170 трошкови коришћења спортске хале за април 
2017. год., у износу од:                36.450,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Удружења 
женског фудбала „Инђија“, у Управи за трезор број 
840-22226763-64.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-587/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија бр. 40-70/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.389,60 дин. „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-137/2017-II 
за:

- 52/95 трошкови судија и других службених лица на 
утакмици, у износу од:		 	 														10.389,60 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-590/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија бр. 40-44/2017-III („Службени 
лист општине Инђија “ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 15.558,00 дин. Куглашком клубу 
„Железничар“ Инђија, на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање годишњег програма бр. 40-
115/2017-II за:

- 52/66 трошкове хранарине за април 2017. год., у износу 
од:          5.000,00 дин.
- 52/67 административне трошкове, у износу од:          
                    1.108,00 дин.
- 52/70 трошкове превоза, у износу од:           2.250,00 дин.
- 52/71 коришћење спортске хале за апарил 2017. год, у 
износу од:                    7.200,00 дин.

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-591/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.600,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/33 трошкове превоза, у износу од:         5.600,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1001
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-592/2017-II
Дана:	02.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
  Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 6.500,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:     6.500,00 дин. 

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1002
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-602/2017-II
Дана:	24.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 11.688,00 ФК „Инђија“ на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање Годишњег програма за 
2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 трошкове судија, делегата и других службених 
лица на утакмици, у износу од:               11.688,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија у Ушрави за трезор, број 
840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1003
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-606/2017-II
Дана:	16.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ 
из Инђије бр. 40-40/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 1.441.212,00 ФК „Инђија“ на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање Годишњег програмаза 
2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/5 трошкове хранарине за април 2017. год., износу 
од:                 1.441.212,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1004
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-607/2017-II
Дана:	16.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10 ,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ 
из Инђије бр. 40-40/2017-III („Службени лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 211.913,52 ФК „Инђија“ на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање Годишњег програма за 
2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/7 трошкове зарада за март 2017. год., у износу од:    
                211.913,52 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1005
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-608/2017-II
Дана:	16.	мај	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Инђија“ из 
Инђије бр. 40-40/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1.	  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 8.157,00 ФК „Инђија“ на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање Годишњег програма за 
2017. год. бр. 40-84/2017-II, за:

- 52/10 трошкове судија, делегата и других службених 
лица на утакмици, у износу од:     8.157,00 дин. 

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Инђија“ Инђија у Ушрави за трезор, број 
840-18404763-82.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1006
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-609/2017-II
Дана:	24.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Теквондо клуба 
„Елит“ Инђија бр. 40-66/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 45.000,00 дин. Теквондо клубу „Елит“ Инђија 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-141/2017-II за:

- 52/105 тгрошкове котизације у износу од:  
                  45.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1007
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-611/2017-II
Дана:	18.	мај	2017.године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013) 
и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину 
(„Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
54 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти - инвестиције, одобравају се 
средства у износу од 584.569,92 дин. Фудбалском клубу 
„Полет“ Нови Карловци, за:

- 54 инвестиције, у износу од:              584.569,92 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1008
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-613/2017-II
Дана:	28.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и чл. 55. 
став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–пречишћен 
текст („Службени лист општине Инђија“ бр. 9/2013), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17), и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Фудбалског клуба 
„Борац“ Јарковци бр. 40-41/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 36.000,00 дин. Фудбалском клубу 
„Борац“ Јарковци на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-173/2017-II 
за:

- 52/148 хранарина за мај 2017. год., у износу од:         
                  36.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Фудбалског 
клуба „Борац“ Јарковци, у Управи за трезор број 
840-21237763-28.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1009
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-616/2017-II
Дана:	24.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 6.300,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:     6.300,00 дин. 

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1010
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-617/2017-II
Дана:	24.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 12.000,00 дин. Стрељачком клубу „Младост“ 
Инђија на основу Уговора о додели средстава за 
реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:   12.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1011
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-618/2017-II
Дана:21.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију „Савезу 
за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија“ 
бр. 40-57/2017-III („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима , Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 21.147,79 дин. „Савезу за спорт и 
рекреацију инвалида општине Инђија“ Инђија на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-135/2017-II за:

- 52/142 хрнанарина за април 2017. год., у износу од:     
                  18.000,00 дин.
- 52/145 трошкове фикс. телефона за април 2017. год., у 
износу од:       1.538,33 дин.
- 52/146 трошкове ел. енергије за април 2017. год., у 
износу од:        1.609,46 дин.

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1012
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-629/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 4.828,75 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/58 трошкови фиксног телефона за април 2017., у 
износу од:       4.828,75 дин. 

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1013
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-633/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Мушком 
рукометном клубу „Инђија“ из Инђије бр. 40-45/2017-III 
(„Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је:

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 89.490,00 дин. Мушком рукометном 
клубу „Инђија“ Инђија на основу Уговора о додели 
средстава за реализовање Годишњег програма за 2017. 
год. бр. 40-105/2017-II, за:

- 52/24 трошкове превоза, у износу од:      89.490,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1014
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-635/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Савезу спортова 
општине Инђија бр. 40-60/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 5.670,42 дин. Савезу спортова 
општине Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-90/2017-II за:

- 52/60 трошкови електирчне енергије за април 2017., у 
износу од:       5.670,42 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Савеза 
спортова општине Инђија у Управи за трезор број 
840-17895763-11.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1015
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-636/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија бр. 40-65/2017-III („Сл. лист општине 
Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 – 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 10.000,00 дин. Стрељачком клубу 
„Младост“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-108/2017-II 
за:

- 52/32 трошкове котизације, у износу од:   10.000,00 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1016
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-641/2017-II
Дана:	25.	мај	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“ 
Бешка бр. 40-53/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину, Раздео III, Функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој спорта 
и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима, Економска класификација 481, позиција 
52 – Дотације невладиним организацијама – спортске 
организације и спортисти, одобравају се средства у 
износу од 19.780,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, на основу 
Уговора о додели средстава за реализовање годишњег 
програма бр. 40-145/2017-II за:

- 52/111 спортска опрема, у износу од:       19.780,00 дин. 

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“ 
Бешка, у Управи за трезор број 840-18108763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1017
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-642/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију ФК „Хајдук“ 
Бешка бр. 40-53/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ 
бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 12.680,00 дин. ФК „Хајдук“ Бешка, 
на основу Уговора о додели средстава за реализовање 
годишњег програма бр. 40-145/2017-II за:

- 52/111 спортска опрема, у износу од:       12.680,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун ФК „Хајдук“ 
Бешка, у Управи за трезор број 840-18108763-47.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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1018
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-643/2017-II
Дана:	06.	јун	2017.године
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију Клуба америчког 
фудбала „Инђија“ Инђија бр. 40-47/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 180.000,00 дин. Клубу америчког 
фудбала „Инђија“ Инђија на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-116/2017-II, за:

- 52/123 трошкови хранарине за март 2017. год, у износу 
од:                 180.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба 
америчког фудбала „Инђија“ Инђија, у Управи за трезор 
број 840-19783763-35.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

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

1019
РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-644/2017-II
Дана:	06.	јун2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013) и Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Општинском 
фудбалском савезу Инђија бр. 40-52/2017-III („Службени 
лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 3.641,37 дин. Општинском 
фудбалском савезу Инђија, на основу Уговора о 
додели средстава за реализовање годишњег програма 
бр. 40-119/2017-II за:

- 52/75 трошкове фиксног телефона и интернета за април 
2017. год., у износу од:      3.641,37 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Општинског 
фудбалског савеза Инђија у Управи за трезор број 
840-19742763-39.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-648/2017-II
Дана:	15.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања 
и утврђивања средстава за реализацију Клуба 
дизача тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија 
бр. 40-63/2017-III („Сл. лист општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – 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 
бр. 40-134/2017-II за:

- 52/90 трошкове хранарине за маj 2017. год., у износу 
од:                    50.000,00 дин.

2. Уплата средстава извршиће се на рачун Клуба дизача 
тегова и дисциплина снаге „Камен“ Инђија у Управи за 
трезор број 840-17922763-06.

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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РЕПУБЛИКА	СРБИЈА
Аутономна	Покрајина	Војводина	
Општина	Инђија
Председник	општине	
Број:	40-649/2017-II
Дана:	22.	јун	2017.	год.
ИНЂИЈА

 На основу чл. 27а став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 
108/13, 142/14 и 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16) и 
чл. 55. став 1. тачка 12. Статута Општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 
бр. 9/2013), Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), 
Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. 
годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 13/17) и 
Решења о одобравању Годишњег програма пословања и 
утврђивања средстава за реализацију „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија бр. 40-70/2017-III („Службени лист 
општине Инђија“ бр. 5/17),
 Председник општине Инђија донео је

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 
Инђија за 2017. годину и Одлуком о ребалансу буџета 
општине Инђија за 2017. год., Раздео III, Функција 810 – 
Услуге рекреације и спорта, Програм 14 (1301)-Развој 
спорта и омладине, Програмска активност 0001 –
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, Економска класификација 481, 
позиција 52 – Дотације невладиним организацијама – 
спортске организације и спортисти, одобравају се 
средства у износу од 8.572,67 дин. „Савезу за школски 
спорт ИН“ Инђија на основу Уговора о додели средстава 
за реализовање годишњег програма бр. 40-137/2017-II 
за:

- 52/95 трошкови судија и других службених лица на 
утакмици, у износу од:      8.572,67 дин.

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

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

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

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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 На основу члана 44. став 1. тачка 4. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), 
члана 55. став 1. тачка 4. Статута општине Инђија – 
пречишћен текст („Службени гласник РС“, број 9/13) и 
члана 9. Одлуке о општинској управи општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09, 
30/11, 7/12 и „Службени лист општине Инђија“, број 
5/14, 2/15, 22/16 и 14/17),
 Председник Општине Инђија, дана 02. октобра 
2017. године, донео је

У	П	У	Т	С	Т	В	О
О	НАЧЕЛИМА	ЗА	ОРГАНИЗАЦИЈУ	И	

СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ	РАДНИХ
МЕСТА	У	ОПШТИНСКОЈ	УПРАВИ

ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

I	ОСНОВНЕ	ОДРЕДБЕ	

Члан	1.

 Овим Упутством утврђују се начела за 
организацију и систематизацију радних места 
у Општинској управи, врсте организационих 
јединица, услови за њихово образовање, руковођење 
организационим јединицама и поступак припреме и 
доношења Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Инђија.

Члан	2.

 Организовање послова у Општинској управи 
врши се на основу следећих начела:
- ефикасног руковођења организационим јединицама;
- обједињавања истих или сличних, међусобно повезаних 
послова у одговарајуће организационе јединице; 
- законитог и ефикасног одлучивања о правима, 
дужностима или правним интересима грађања и правних 
лица, односно законитог и благовременог одлучивања у 
управном поступку;
- стручног, ефикасног, рационалног и усклађеног 
обављања послова;
- остваривања потпуне и равномерне упослености свих 
запослених у Општинској управи, уз стално оцењивања 
њиховог рада;
- остваривања сарадње у извршавању послова са другим 
органима, организацијама, предузећима и другим 
службама;
- остваривања сарадње са ресорним министарствима 
Републике Србије и секретаријатима Аутономне 
покрајине и одговорности за квалитетно и ефикасно 
вршење поверених послова државне управе;
- примене савремених метода и средстава рада;
- укључивања стручних и научних радника и 
организација у процесу израде аката, предлагања и 
предузимања одговарајућих мера.

Члан	3.	

 Општинска управа образује се као јединствени 
орган.
 У Општинској управи образују се организационе 
јединице за вршење сродних, управних, стручних и 
других послова. 

II	ВРСТЕ	ОРГАНИЗАЦИОНИХ	ЈЕДИНИЦА	

Члан	4.

 Организационе јединице у Општинској управи 
образују се као унутрашње организационе јединице 
и као уже унутрашње организацијоне јединице, које 
се оснивају у оквиру унутрашњих организационих 
јединица.
 У Општинској управи као посебна 
организациона јединица образује се Кабинет
Председника општине.

Члан	5.

 Ако у Општинској управи за поједине послове 
не постоје услови за озбразовање организационих 
јединица, послове обављају самостални извшиоци, у 
складу са Павилником о организацији и систематизацији 
радних места и непосредно су одговорни начелнику 
Општинске управе. 

Члан	6.

 У оквиру Општинске управе за вршење сродних 
управних, стручних и других послова у одређеној 
области, образују се унутрашње организационе 
јединице, као одељења. 
 Одељење се образује за најмање 6 запослених. 

Члан	7.

 Ради обједињавања истих или сличних послова 
који су међусобно сродни, успешнијег извршавања 
послова, пуне упослености и одговорности запослених 
унутар унутрашњих организационих једница могу се 
образовати уже организационе јединице као одсек и 
служба.
 Одсек се образује за најмање 4 запослена.
 Служба се образује за најмање 2 запослена.

Члан	8.

 Због природе послова које обављају, 
унутрашње организационе јединице и уже унутрашње 
организационе јединице могу имати и друге називе, као 
кабинет, центар, писарница и др.

Члан	9.

 Извршавање одређених послова из 
надлежности Општинске управе, ради стварања услова 
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да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту 
становања и рада грађана, може се обављати у Месним 
канцеларијама, што се детаљније регулише Одлуком о 
организацији Општинске управе.

III	РУКОВОЂЕЊЕ	ОРГАНИЗАЦИОНИМ	
ЈЕДИНИЦАМА

Члан	10.
 Радом Општинске управе руководи начелник 
Општинске управе, као службеник на положају. 
 Начелник Општинске управе има зааменика који 
га замењује у случају његове одсустности и спречености 
да обавља своју дужност.

Члан	11.

 Радом одељења, као унутрашњом 
организационом јединицом, руководи начелник, а радом 
ужих организационих јединица, одсеком и службом, 
руководи шеф одсека и шеф службе.

Члан	12.

 Начелник одељења, обавља најсложеније 
послове из надлежности одељења, организује и 
обезбеђује законит и ефикасан рад, доноси и потписује 
акта из делокруга рада, стара се о правилном распореду 
послова на запослене, и о испуњавању њихових радних 
дужности. 
 Начелник одељења, у извршавању послова из 
става 1. овог члана, дужан је да се придржава налога и 
упутства начелника Општинске управе и одговоран је 
истом за законит и благовремени рад.

Члан	13.

 Шеф одсека и шеф службе стара се о 
ефикасном, законитом, квалитетном и благовременом 
обављању послова, правилном распореду послова на 
запослене и равномерној упослености запослених и за 
свој рад одговоран је начелнику одељења и начелнику 
Општинске управе.

Члан	14.

 Ради праћења рада унутрашњих организационих 
јединица и остваривања координације у њиховом раду, 
начелник Општинске управе сазива колегијум у чијем 
раду учествују начелници одељења, а по потреби и 
шефови одсека и шефови служби.

IV	ПОСТУПАК	ЗА	ДОНОШЕЊЕ	ПРАВИЛНИКА

Члан	15.

 Организација и систематизација радних места у 
Општинској управи уређује се правилником.
 Правилник о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи доноси Општинско 

веће општине Инђија.
 При изради предлога Правилника, начелнику 
Општинске управе дају мишљења руководиоци 
унутрашњих организационих јединица, на тај начин 
што наводе број запослених у својој организационој 
јединици, врсту и степен школске спреме, радно 
искуство и образложење потребе за овим бројем 
запослених у унутрашњом организационом јединицом 
којом руководе.

Члан	16.	
 Правилник о организацији и систематизацији 
радних места садржи.
- организационе јединице и њихов делокруг;
- начин руковођења организационим јединицама;
- укупан број запослених са називом и описом послова 
за свако радно место или групу радних места и потребан 
број извршилаца;
- услове за обављање послова сваког радног места или 
групе радних места:
- радна места на која се могу примати приправници. 

V	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	17.

 Ступањем на снагу овог Упутства престаје да 
важи Упутство о начелима за унутрашње уређење и 
систематизацију радних места у Оптшинској управи 
општине Инђија број 02-224/2008-II од 05. септембра 
2008. године. 

Члан	18.

 Ово Упутство ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК	ОПШТИНЕ

Број:	02-271/2017-II
Дана,	02.	октобар	2017.	године
Инђија

Председник,
Владимир	Гак,	с.р.

-------------------------
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НАЧЕЛНИК	ОПШТИНСКЕ	УПРАВЕ
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 На основу члана 12. став 6. и члана 15. Одлуке 
о такси превозу („Службени лист општине Срема“, број 
19/17) и члана 45. став 1. Одлуке о општинској управи 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“, 
број 25/08, 23/09, 30/11, 7/12 и „Службени лист општине 
Инђија“, број 5/14, 2/15, 22/16 и 14/17),
 Начелник општинске управе Општине Инђија 
дана, 03.10.2017. године, донео је 

ПРАВИЛНИК
О	ОБРАСЦУ	ТАКСИ	ДОЗВОЛЕ	ВОЗАЧА,	

ТАКСИ	ДОЗВОЛЕ	ТАКСИ	ВОЗИЛА	И	ОБРАСЦУ	
НАЛЕПНИЦЕ	ЗА	ТАКСИ	ВОЗИЛО

Члан	1.
 Овим Правилником прописује се образац 
такси дозволе возача, такси дозволе такси возила и 
образац налепнице за такси возило, као и начин њиховог 
издавања и вођења евиденције.
 Такси дозволе и налепница из става 1. овог 
члана, издају се када су испуњени услови прописани 
чланом 7., чланом 11., чланом 12. Одлуке о такси превозу.

Члан	2.
 Такси дозвола возача издаје се на обрасцу број 
1. који је одштампан у прилогу и чини саставни део овог 
Правилника.
 Такси дозвола возача је димензија, правоуганог 
облика 175 x 90 mm, на подлози светло плаве боје.
 Такси дозвола возача је дводелна, и садржи 
следеће податке:
 На првој страни: назив органа - Република 
Србија, АП Војводина, Општина Инђија, Општинска 
управа; ознаку „ТАКСИ ДОЗВОЛА ВОЗАЧА“ и грб 
Општине Инђија у боји.
 На другој страни: пословне име правног лица 
или предузетника, име и презиме возача, статус такси 
возача (предузетник или запослени), јединствени 
матични број, адресу пребивалишта, фотографију возача 
величине 30 x 20 mm и својеручни потпис возача.
 На трећој страни: редни број регистра, датум 
издавања такси дозволе возача, место за печат и потпис 
овлашћеног лица.
 На четвртој, петој и шестој страни: промену 
података, место за печат и потпис овлашћеног лица.

Члан	3.
 Такси дозвола такси возила се издаје на обрасцу 
број 2. који је одштампан у прилогу и чини саставни део 
овог Правилника.
 Такси дозвола такси возила је, правоуганог 
облика, димензија 175 x 90 mm, на подлози зелене боје.
Такси дозвола такси возила је дводелна и садржи следеће 
податке:
 На првој страни: назив органа - Република 
Србија, АП Војводина, Општина Инђија, Општинска 
управа; ознаку „ТАКСИ ДОЗВОЛА ТАКСИ ВОЗИЛА“ 

и грб Општине Инђија у боји.
 На другој страни: редни број регистра из 
регистра такси дозвола, име и презиме предузетника 
и његов јединствени матични број, седиште радње и 
пребивалиште предузетника, порески идентификациони 
број (ПИБ), матични број, регистарску ознаку возила, 
марку и тип такси возила.
 На трећој страни: регистарски број саобраћајне 
дозволе, датум издавања саобраћајне дозволе, 
евиденциони број такси возила, датум издавања 
такси дозволе такси возила и место за печат и потпис 
овлашћеног лица.
 На четвртој, петој и шестој страни: промену 
података, место за печат и потпис овлашћеног лица.

Члан	4.
 Налепница за такси возило се издаје на обрасцу 
број 3. који је одштампан у прилогу и чини саставни део 
овог Правилника.
 Налепница је правоуганог облика, димензија 55 
x 86 mm штампана на самолепљивој подлози беле боје 
оивичене плавим рубом ширине 2 mm.
 Налепница садржи: назив органа - Општина 
Инђија, Општинска управа, Одељење за инспекцијске 
послове, грб општине у боји, назив ТАXI, време важења 
решења, евиденциони број такси возила и регистарски 
број такси возила.

Члан	5.
 На свакој страни такси дозволе возила и такси 
дозволе возача садржан је идентификациони број, који 
се састоји од седам цифара: прва, друга и трећа цифра 
(212) означава општину Инђија, четврта и пета цифра 
означава организациону јединицу Општинске управе, 
Одељење за привреду (08), шеста и седма цифра 
означава евиденциони број.
 Идентификациони број утврђује се у решењу 
којим се одобрава обављање делатности такси превоза 
на територији општине Инђија. 

Члан	6.
 Сваку промену података која је садржана у 
такси дозволи возила, такси дозволи возача превозник 
је дужан да пријави Одељењу за привреду, промену 
података која је садржана у налепници за такси возило 
превозник је дужан да пријави Одељењу за инспекцијске 
послове, у року од 8 дана од дана настале промене.

Члан	7.
 Евиденцију о издатим, замењеним и неважећим 
такси дозволама води Одељење за привреду.

Члан	8.
 У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
Правилника, израдиће се такси дозволе, налепнице и 
ценовник у складу са овим Правилником.

Члан	9.
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о обрасцу такси легитимације за 
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такси возача, обрасцу такси легитимације за такси возило, обрасцу налепнице за такси возило и обрасцу ценовника 
број 344-47/2010-IV од 15.04.2010. године.

Члан	10.	
 Овај Правилник ступа на снагу осми дан од дана објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА	УПРАВА

Број:	344-132/2017-IV
Дана:	03.	октобра	2017.	године
Инђија

Начелник,
дипл.	правник	Александар	Банић,	с.р.

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

Прилози уз Правилник о обрасцу такси дозволе возача, такси дозволе такси 
возила и обрасцу налепнице за такси возило 

 
 
Образац 1: такси дозвола возача 
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Прилози уз Правилник о обрасцу такси дозволе возача, такси дозволе такси 
возила и обрасцу налепнице за такси возило 

 
 
Образац 1: такси дозвола возача 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац 2: такси дозвола такси возила 
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Образац 3: налепница за такси возило 
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 На основу члана 55. став 2. Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 24/09, 
32/13 и 75/14), члана 4. став 7. Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16) и 
члана 53. Одлуке о Општинској управи општине Инђија 
(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 23/09, 
30/11, 7/12 и „Службени лист општине Инђија“, број 
5/14, 2/15, 22/16 и 14/17)
 Начелник Општинске управе, дана 26.09.2017. 
године, донео је

РЕШЕЊЕ
О	РАСПОРЕДУ	РАДНОГ	ВРЕМЕНА

У	ОПШТИНСКОЈ	УПРАВИ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

1. Утврђује се распоред радног времена у Општинској 
управи општине Инђија, тако да радна недеља траје пет 
радних дана, почев од понедељка, закључно са петком.

2. Пуно радно време у Општинској управи општине 
Инђија износи 40 часова недељно, радни дан траје осам 
часова, а радно време почиње од 7,00 часова и завршава 
се у 15,00 часова.

3. Изузетно, у периоду од 01. марта до 31. октобра, 
комунална и грађевинска инспекција ради сваког радног 
дана у две смене и то прва смена од 7,00 до 15,00 часова 
а друга смена од 12,00 до 20,00 часова.
 Рад инспекције, суботом, недељом и у дане 
државних празника, по потреби, организује се путем 
приправности инспектора, а план приправности доноси 
начелник.

4. У оквиру утврђеног радног времена, пријем странака 
обавља се у:
- правној помоћи од 08,00 до 14,00 часова,
- пријемној канцеларији од 08,00 до 14,00 часова,

 Начелник општинске управе и начелници 
одељења, странке примају понедељком и средом од 
10,00 до 12,00 часова.

5. Запослени који ради пуно радно време има право на 
одмор у току дневног рада трајању од 30 минута, и то 
по правилу у периоду од 9,30 до 10,00 часова, с тим што 
се одмор у току дневног рада организује на начин којим 
се обезбеђује да се рад не прекида ако природа посла не 
дозвољава прекид рада, као и ако се ради са странкама.
 Запослени у пријемној канцеларији одмор у 
току дневног рада користеће у периоду од 7,30 до 8,00 
часова.

6. По потреби, када то захтева природа посла и 
организација рада, за све запослене утврђен распоред 
радног времена се може променити или прерасподелом 
радног времена рад организовати на други начин, о чему 
одлучује начелник општинске управе.

7. Ово Решење се примењује од 28.09.2017. године.

8. Диспозитив решења објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“, интернет страници општине Инђија 
и на огласној табли Општинске управе општине Инђија.

ОПШТИНСКА	УПРАВА	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

Број:	130-225/2017-IV
Дана:	03.	октобра	2017.	године
Инђија

Начелник,
дипл.	правник	Александар	Банић,	с.р.

-------------------------
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Образац 3: налепница за такси возило 
 
 

 
 

СКУПШТИНА	 ДРУШТВА	 СА	 ОГРАНИЧЕНОМ	
ОДГОВОРНОШЋУ	 АГЕНЦИЈЕ	 ЗА	 ИТ,	 ГИС	 И	
КОМУНИКАЦИЈЕ	ОПШТИНЕ	ИНЂИЈА

	 1025
 На основу члана 200. став 1. тачка 7. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 
36/2011 и 99/2011) и члана 11. став 1. тачка 2. Уговора 
о оснивању Агенције за ИТ, ГИС и комуникације 
општине Инђија д.о.о., Скупштина друштва са 
ограниченом одговорношћу Агенције за ИТ, ГИС 
и комуникације општине Инђија д.о.о., на предлог 
Комисије за кадровска и административна питања 
број 06-145/2017-I-5 од 05.09.2017. године, на седници 
одржаној дана 08.09.2017. године донела је

О	Д	Л	У	К	У
о	именовању	в.д.	директора	Агенције	за	ИТ,	ГИС	и	

комуникације	општине	Инђија	д.о.о.

I
 Миле Бодрожић, математичар из Инђије, 
именује се за в.д. директора „Агенције за ИТ, ГИС и 
комуникације општине Инђија, на мандатни период до 
једне године.

II
 Права и обавезе из радног односа именованог 
уредиће се Уговором о раду, у складу са Законом и 
актима Друштва.

III
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

Број:	С-004/17
Датум:	08.09.2017.
Инђија		 	 	 	 	 	
	 	 Председник,

Немања	Милојевић,	с.р	.
-------------------------
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