
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ИНЂИЈА  

Општински штаб за ванредне ситуације  

број : 06-44/2020-I  

дана: 21.04.2020.  

И Н Ђ И Ј А  

        

 

З А П И С Н И К   

 

 Са 32. седнице Штаба за ванредне ситуације, одржане телефонским путем дана 

21. априла 2020. године, са почетком у 09.30 часова. 

  

 Чланови Штаба који су били на телефонској линији и учествовали у расправи :  

 

1. Владимир Гак 

2. Драгана Радиновић 

3. Александар Банић 

4. Драгољуб Трифуновић 

5. Мирела Седлан  

6. Богдан Чинку 

7. Др.Зденко Гајић 

8. Немања Милојевић 

9. Зоран Милићевић 

10. Душан Лемаић 

11. Тијана Дошен 

12. Ђорђе Димић 

13. Горан Костић  

14. Жељка Годић-Аврамовић 

15. Милан Кнежевић 

16. Милан Кончаревић  

17. Миле Бодрожић 

18. Др. Јово Комазец 

19. Милан Предојевић 

 

 

 

 Нису били на телефонској линији:  

 

1. Немања Дедеић  

2. Милан Вуковић 

 

 

 

 

             Седницу је отворио и истом председавао, командант Штаба за ванредне 

ситуације – Владимир Гак, који је уједно предложио дневни ред. Како од стране чланова 

Штаба није било примедби на предложени дневни ред, на основу гласања чланова 

Штаба, констатовано је да је Штаб једногласно, утврдио следећи 

    



Д н е в н и   р е д : 

 

 

1. Инфомација о спровођењу мера Владе Републике Србије и мера које су донете на 

претходној седници Штаба. Увођење нових мера ради што ефикасније борбе са 

корона вирусом. 

 

Ад. 1.  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, командант Штаба је предложио да се 

донесе наредба о укидању наредбе од 30.03.2020. године, о забрани рада градске пијаце 

у Инђији и њено апсолутно затварање, и да ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ организује нормалан 

рад градске пијаце уз поштовање свих мера заштите од корона вируса.  

Да се нареди Општинској управи општине Инђија, да за период од увођења 

ванредног стања до његовог укидања, обвезницима накнаде за коришћење јавне 

површине у пословне сврхе, а који су поставили летње баште, не утврђује накнаду за 

коришћење јавне површине у том периоду. 

 

Пошто није било више предлога ни мишљења, стављено је на гласање и 

једногласно је донета 

 

Н А Р Е Д Б А 

 

 

1. УКИДА СЕ НАРЕДБА од 30.03.2020. године, о забрани рада градске пијаце у 

Инђији и њено апсолутно затварање, и НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

Инђија, да организује нормалан рад градске пијаце уз поштовање свих мера 

заштите од COVIDA 19. 

 

2. НАРЕЂУЈЕ СЕ Општинској управи општине Инђија, да за период од увођења 

ванредног стања до његовог укидања, обвезницима накнаде за коришћење јавне 

површине у пословне сврхе, који су поставили летње баште, не утврђује накнаду 

за коришћење јавне површине у том периоду. 

 

 

 Како се више нико није јавио за дискусију, Штаб за ванредне ситуације је завршио 

са радом у 09.50 часова.  

 

  

 

 

ОПШТИНА ИНЂИЈА  

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

 

 

                                   

                                                                                                   Командант Штаба  

                                             Владимир Гак    


