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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 30.03.2020. 
године, доноси

Н А Р Е Д Б У

I

1.    НАРЕЂУЈЕ СЕ забрана рада градске пијаце у Инђији 
и њено апсолутно затварање од стране ЈКП „Комуналац“ 
Инђија.

2.  НАРЕЂУЈЕ СЕ затварање на територији општине 
Инђија свих кладионица, фризерских и козметичких 
салона као и осталих објеката у којима се обављају 
сличне услужне делатности, а које подразумевају 
окупљање више од три лица.

3. ОБРАЗУЈЕ СЕ Оперативна група ради контроле 
спровођења заштитних мера од короне вируса и Одлука 
Владе Републике Србије које су донете, а које се односе 
на привредне субјекте.
 Оперативну групу чине:
1. Владимир Гак, командант Општинског штаба за 
ванредне ситуације,
2. Александар Банић, начелник Општинске управе,
3. др Зденко Гајић, епидемиолог,
4. Горан Костић, начелник Полицијске станице Инђија,
5. Слободан Милновић, комунални инспектор.
 Оперативна група је овлашћена да без најаве 
изврши контролу привредног субјекта, у погледу примене 
и спровођења заштитних мера од стране послодавца а у 
циљу заштите запослених од потенцијалне инфекције, 
записнички констатује затечено стање и у случају 
не поштовања прописаних мера, предузме законом 
предвиђене мере.

4.  НАРЕЂУЈЕ СЕ ПУ „Бошко Буха“ Инђија, да за  
период од увођења Ванредног стања до његовог 
укидања, не врши и не доставља родитељима обрачун 
трошкова боравка деце у предшколској установи.

5. НАРЕЂУЈЕ СЕ послодавцима продавница 
прехрамбених производа, да не дозволе улазак лица у 
објекат уколико немају заштитну маску на лицу, и да 
обезбеде заштитне маске за сваког купца уколико је 
купац нема.

6. НАРЕЂУЈЕ СЕ послодавцима продавница 
прехрамбених производа да обавежу своје запослене 
у објекту, да указују купцима на обавезу поштовања 
препоручене међусобне удаљености између купаца. 

7.     НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈП „Ингас“ Инђија и ЈКП „Водовод 
и канализација“ да потрошњу гаса односно воде за 
месец март ,фактуришу на бази потрошње гаса односно 
воде за месец фебруар, а да стварну потрошњу утврде по 
извршеном очитавању по престанку ванредног стања и 
изврше корекцију издатих рачуна корисницима.

8. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим Јавним предузећима да 
корисницима својих услуга, не обрачунавају камату у 
периоду ванредног стања.

II
 Ова Наредба ступа на снагу одмах, а исту 
објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
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Дана: 30.03.2020. године
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 На основу члана 61. став 1. тачка 11. а у вези 
тачке 21. Статута општине Инђија („Службени лист 
општине Инђија“ број 5/19) и захтева Дома здравља 
„Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија бр. 01-733 од 
17.03.2020. године
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 19. марта 2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
О ПРИБАВЉАЊУ ЧЕТИРИ ВОЗИЛА У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I
 У проглашеном ванредном стању на територији 
Републике Србије, („Службни гласник РС“, бр. 29/20), у 
циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање 
Дома здравља „Др Милорад - Мика Павловић“ у Инђији, 
а ради заштите становништва општине Инђија од 
заразне болести Covid-19, прибављају се у јавну својину 
општине Инђија следећа возила:
- једно санитетско возило за потребе Службе хитне 
медицинске помоћи (реаномобил);
- једно санитетско транспортно возило за потребе 
транспорта пацијената на дијализу;
- два путничка возила за потребе Службе кућног лечења 
и неге.

II
 Средства за набавку возила из тачке I овог 
закључка, обезбеђена су у буџету општине Инђија за 
2020. годину.

III
 Возила из тачке I овог закључка прибављају 
се у складу са чланом 7. став 1. тачка 3. и чланом 131е. 
став 1. и став 2. тачка 4. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

IV
 О реализацији овог закључка стараће се 
Општинска управа општине Инђија.

V
 Овај закључак објавити у „Службеном листу 
општине Инђија“.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-69-1/2020-III
Дана: 19. марта 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана 19. 
став 1. тачкe 3., 4. и 5. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 –  
одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 
23/19), члана 26. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа („Службени лист општина Срема“, број 40/08, 
41/09 и 20/10), а у вези Закључка Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима број: 06-35/2020-III-3 од 13. 
марта 2020. године.
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 19. марта 2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. У циљу реализације дела Програма активности и 
плана коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима за 2020. годину на 
територији општине Инђија, („Службени лист општине 
Инђија“, број 32/19), ради спровођења активности, 
одређених у тачки 5. научно истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја, подтачка 5.3 приступа се изради 
анализе безбедности саобраћаја у зонама аутобуских 
стајалишта на путевима општине Инђија у износу до 
600.000 динара.
2. O реализацији овог Закључка стараће се Општинска 
управа општине Инђија.
3. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 22-4-1/2020-III
Дана: 19. марта 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана 19. 
став 1. тачкe 3., 4. и 5. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 
– одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 
23/19), члана 26. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа („Службени лист општина Срема“, број 40/08, 
41/09 и 20/10), а у вези Закључака Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима број: 06-35/2020-III-2 од 13. 
марта 2020. године.
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 19. марта 2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Општинско веће општине Инђија, одобрава да се 
Дому здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија, 
ради безбедности у саобраћају деце која су подвргнута 
терапији - дијализи и која се превозе санитетским 
возилом Дома здравља у Инђији, донирају два дечија 
аутоседишта, која су набављена за потребе кампање 
безбедности деце као најмлађих учесника у саобраћају 
током 2019. године.

2. O реализацији овог Закључка стараће се Општинска 
управа општине Инђија.

3. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-66-1/2020-III
Дана: 19. марта 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана 
19. став 1. тачкe 5. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 –  
одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19), 
члана 26. став 1. Пословника о раду Општинског већа 
(„Службени лист општина Срема“, број 40/08, 41/09 
и 20/10), а у вези Закључака Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима број: 06-1 /2020-III-7 од 14. 
јануара 2020. године.
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној 19. марта 2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. У циљу реализације дела Програма активности и 
плана коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима за 2020. годину на 

територији општине Инђија, („Службени лист општине 
Инђија“, број 32/19), ради спровођења активности 
одређених у тачки 4. техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја, подтачка 4.1. прибавља 
се у јавну својину општине Инђија, опрема – два 
путничка возила и то једно путничко возило за потребе 
Полицијске станице у Инђији а једно путничко возило за 
потребе Општинске управе општине Инђија, Одељења 
за инспекцијске послове - инспекције за друмски 
саобраоћај.

2. Овлашћује се Председник општине да у складу са 
законом реализује прибављање возила из тачке 1. овог 
Закључка.
 Председник општине ће након прибављања 
возила из тачке 1. овог Закључка Општинском већу 
поднети извештај.

3. O реализацији овог Закључка стараће се Општинска 
управа општине Инђија.

4. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 404-65-1/2020-III
Дана: 19. марта 2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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 На основу члана 61. став 1. тачка 23. Статута 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 
5/19), члана 26. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа („Службени лист општина Срема“ број 40/08, 41/09 
и 20/10) и Закључка Покрајинске владе број:016-3/2020 
од 23.03.2020.године,
 Општинско веће општине Инђија, на седници 
одржаној дана 01. априла 2020. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

1. Прихвата се препорука Покрајинске владе о помоћи 
корисницима пензије са пребивалиштем на територији 
општине Инђија и примањима нижим од 30.000,00 
динара.

2. Корисницима пензије из тачке 1. овог Закључка, 
помоћ ће се доделити у виду пакета чија је вредност до 
2.000,00 динара.
3. Средства за доделу помоћи корисницима пензија из 
тачке 1. овог Закључка, обезбедиће се из сталне буџетске 
резерве.
4. О реализацији овог закључка стараће се Општинска 
управа- Одељење за финансије.
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5. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 016-4/2020-III
Дана: 01.04.2020. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине

Владимир Гак, с.р.
-------------------------

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

246
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-28-4/2020-II
Дана: 16.03.2020. 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 трећа измена и допуна Плана јавних набавки 
Председника општине и СО Инђија за 2020. годину и то:

 - У поглављу „ДОБРА“:

 У редном броју 1.1.1 врши се измена 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 4.800.000,00 динара без 
ПДВ-а“.

 - У поглављу „УСЛУГА“:

 Иза редног броја 1.2.45 додаје се нова јавна 
набавка мале вредности која гласи:

 „1.2.46 Услуга стручног надзора над 
рехабилитацијом коловоза улице 1. Новембра у Љукову, 
процењена вредност 500.000,00 динара без ПДВ-а, 
позиција 265, конто 511331“.

 - У поглављу „РАДОВА“:

 Иза редног броја 1.3.11 додаје се нова јавна 
набавка у отвореном поступку која гласи:

 „1.3.12 Рехабилитација коловоза улице 1. 
Новембра у Љукову, процењена вредност 52.992.914,50 
динара без ПДВ-а, позиција 265, конто 511331.“

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. 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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Република Србија
АП Војводина
Општина Инђија
Општинска Управа
Број: 021-14/2020-IV
Дана: 24.03.2020.год.
Инђија 

 На основу Одлуке о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС“, број 29/20), члана 
50. став 2. Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 23/17) и тачке I подтачка 8. Наредбе Општинског 
штаба за ванредне ситуације општине Инђија број 06-
40/2020-I од 22.03.2020 године,
 Начелник Општинске управе дана 24.03.2020. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ПЕРИОДУ 

ПРОГЛАШЕНОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1. У периоду проглашеног ванредног стања, Општинска 
управа организује минимум процеса рада у условима 
ванредног стања, тако што Општинска управа ради 
радним данима од 07,00 часова до 11,00 часова.

2. Ову Решење објавити у „Службеном листу општине 
Инђија“.

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

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