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 На основу Одлуке о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС“, број 29/20 ), члана 29. 
Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број116/07, 
88/09, 104/09-др.закон, 10/15 и 36/18), члана 41.став 8. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/18) и члана 5. Одлуке о образовању штаба за ванредне 
ситуације општине Инђија („Службени лист општине 
Инђија“ број 11/16 и 26716),
 Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Инђија, на седници одржаној дана 22.03.2020. 
године, доноси

Н А Р Е Д Б У

I

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ Ватрогасној спасилачкој јединици 
у Инђији , да одмах ангажује јадно ватрогасно возило 
којим ће се у сарадњи са ЈКП „Комуналац“ Инђија, 
извршити дезинфекција улица у насељеном месту 
Инђија.

2. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац“ Инђија, да изврши 
дезинфекцију свих улица по насељеним местима 
општине Инђија.

3. НАРЕЂУЈЕ СЕ Кабинету председника општине, 
да обезбеди прскалице за дезинфекцију у затвореним 
просторијама, као и да одштампа плакате за позив свим 
заинтересованим грађанима да се јаве као волонтери, 
за помоћ старим и немоћним лицима у достави хране 
и лекова.

4. НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање свих кафића, кафана и 
ресторана као и осталих објеката који подразумевају 
окупљање грађана, на територији општине Инђија.

5. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац“ Инђија, да 
организује рад пијаце само средом и суботом у периоду 
од 6 до 10 часова, уз поштовање Наредбе Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Инђија од 
16.03.2020. године, с тим да обезбеди само један улаз и 
један излаз са тог простора.

6. НАРЕЂУЈЕ СЕ Кабинету председника општине, 

да изради јединствене плакате, којим ће грађани 
насењених места старији од 65 година, бити обавештени 
о продавницама које ће радити недељом од 4 до 7 часова, 
ради њиховог снабдевања.

7. НАРЕЂУЈЕ СЕ поштовање забране окупљања у 
затвореном простору више од пет лица, осим чланова 
уже породице коју чине већи број лица од пет а имају 
пребивалиште на истој адреси.

8. НАРЕЂУЈЕ СЕ директорима Јавних предузећа , 
установа, агенција и организацијама чији је оснивач 
општина Инђија, као и Начелнику Општинске управе, 
да организују минимум процеса рада у условима 
ванредног стања.

9. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац“ Инђија, да 
организује сахрањивање умрлих, уз присуство највише 
30 лица.

10. НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП „Комуналац „ Инђија, да изврши 
дезинфекцију стамбено пословног центра „Слобода“ и 
„Фонтана“ у Инђији.

11. НАРЕЂУЈЕ СЕ Управницима стамбених зграда да 
изврше дезинфекцију заједничких просторија и лифтова 
у стамбеним зградама.

II
 Ова Наредба ступа на снагу одмах, а исту 
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-28-3/2020-II
Дана: 26.02.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

 На основу члана 51. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Правилника о форми плана јавних 
набавки и начину објављивања плана јавних набавки на 
Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, број 
83/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине 
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општинe 
Инђија“, број 5/2019), а у складу са Одлуком о Буџету 
општине Инђија за 2020. годину („Сл. лист општине 
Инђија“, број 31/2019), на предлог начелника Oдељења 
за привреду и инвестиције и начелнице Одељења 
за финансије Општинске управе општине Инђија, 
Председник општине доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
 
1. Врши се друга измена и допуна Плана јавних набавки 
Председника општине и Председника СО Инђија за 
2020. годину и то:

 - У поглављу „ДОБРА“: 
 У редном броју 1.1.1 врши се измена предмета и 
процењене вредности јавне набавке која сада гласи:

 „1.1.1 Набавка и постављање таблица са 
именима улица и кућних бројева на територији општине 
Инђија, процењена вредност 3.500.000,00 без ПДВ-а“.
 Бришу се јавне набавке мале вредности од 
редног броја 1.1.10 закључно са редним бројем 1.1.16, а 
које гласе:

 „1.1.10 Рачунарска опрема за потребе 
унапређења безбедности саобраћаја, процењена 
вредност 500.000,00 без ПДВ-а.
 1.1.11 Канцеларијски намештај и архивске 
полице за потребе безбедности саобраћаја, процењена 
вредност 500.000,00 без ПДВ-а.
 1.1.12 Техничка опрема за безбедност 
саобраћаја, процењена вредност 500.000,00 без ПДВ-а.
 1.1.13 Набавка опрема за унапређење 
безбедности младих возача на путевима, процењена 
вредност 500.000,00 без ПДВ-а.
 1.1.14 Набавка кацига за мотоциклисте, 
процењена вредност 500.000,00 без ПДВ-а.
 1.1.15 Набавка жутих ротационих светала за 
унапређење безбедности возача трактора, процењена 
вредност 500.000,00 без ПДВ-а.
 1.1.16 Набавка рефлектујућих самолепљивих 

трака за означавање габарита теретних возила због 
безбедности возача трактора, процењена вредност 
500.000,00 без ПДВ-а.“

 У поглављу „УСЛУГЕ“: 

 У редном броју 1.2.13 мења се назив предмета 
јавне набавке мале вредности и сада гласи:
 „1.2.13 Угоститељске услуге председника 
Скупштине општине Инђија, процењена вредност 
1.666.666,00 без ПДВ-а.“

 Иза редног броја 1.2.40 додају се нове јавне 
набавке мале вредности које гласе:
 „1.2.41 Услуга штампања разног материјала, 
обликована по партијама, процењена вредност 
4.000.000,00 без ПДВ-а, позиција 34, конто 423419“.
 „1.2.42 Услуга мониторинга - мерење буке и 
загађености ваздуха на територији општине Инђија, 
процењена вредност 1.666.667,00 без ПДВ-а“.
 „1.2.43 Хемијско третирање комараца авио 
апликацијом и са земље (улично) по свим насељима 
на територији општине Инђија, процењена вредност 
5.000.000,00 без ПДВ-а“.
 „1.2.44 Услуга сузбијања амброзије на 
територији општине Инђија, процењена вредност 
5.000.000,00 без ПДВ-а“.
 „1.2.45 Услуга дератизације на територији 
општине Инђија, процењена вредност 5.000.000,00 без 
ПДВ-а“.

2. У Одлуци о доношењу Плана јавних набавки за 2020. 
годину, број 404-28/2020-II дана 07.02.2020. године, 
врши се измена тачке 1. у називу плана јавних набавки 
тако да сада гласи: 

 „План јавних набавки Председника општине и 
СО Инђија за 2020. годину“. 

3. Врши се техничка исправка датума усвајања у 
табеларном приказу Плана јавних набавки у софтверској 
апликацији Управе за јавне набавке тако да уместо датума 
усвајања: “07.07.2020“ треба да стоји: „07.02.2020“.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Измене и допуне Плана јавних набавки објавити 
на Порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана 
доношења Одлуке.

Председник,
Владимир Гак, с.р.

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