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дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија.........................................................................................................................9/951
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2021. годину
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Инђија...................................................................................................9/592
Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма рада Туристичке организације
општине Инђија са финансијским планом за 2021. годину.......................................................................................4/256
Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2022. годину..........................................................9/592
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Инђија........................9/594
Решење о именовању директора Туристичке организације општине Инђија..........................................................9/594
Решењe о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија за 2021. годину...................................................14/980
Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Инђија за 2021. годину.................................................................................14/981
Решењe о давању сагласности на Другу Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа
за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђијa за 2021. годину.............................................................................................14/981
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Бр./Страна
Решењe о давању сагласности на Програм о измени Програма рада са финансијским планом
за 2021. годину Туристичке организације општине Инђија....................................................................................14/981
Решењe о давању сагласности на Измену Програма рада и финансијског плана за 2021. годину
Установе Културни центар Инђија.............................................................................................................................14/982
Решењe о давању сагласности на Измене Програма рада и финансијског плана Центра
за социјални рад „Дунав“ Инђија за 2021. годину....................................................................................................14/982
Решењe о давању сагласности на Одлуку о измени Плана рада и финансијског плана
Пословно образовног центра д.о.о. Инђија за 2021. годину....................................................................................14/982
Решењe о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана МЗ Сланкаменачки Виногради
за 2021. годину.............................................................................................................................................................14/983
Решењe о давању сагласности на измене Финансијског плана МЗ Чортановци за 2021. годину........................14/983
Решењe о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана МЗ Нови Сланкамен за 2021. годину............14/983
Решења о разрешењу Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија............................................................................14/984
Решењe о именовању директора Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија..........................................................14/984
Решењe о разрешењу директора Пословно образовног центра Инђија д.о.о. Инђија..........................................14/984
Решења о именовању директора Пословно образовног центра Инђија д.о.о. Инђија..........................................14/985
Решења о разрешењу директора Установе „Спортски центар“ Инђија..................................................................14/985
Решењe о именовању директора Установе „Спортски центар“ Инђија..................................................................14/985
Решења о констатовању престанка мандата једном члану Савета за друштвене делатности..............................14/986
Решење о разрешењу три члана Савета за друштвене делатности.........................................................................14/986
Решење о избору четири члана Савета за друштвене делатности..........................................................................14/986
Решење о разрешењу једног члана у Савету за урбанизам, комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине........................................................................................................................................14/987
Решење о разрешењу једног члана у Савету за месне заједнице............................................................................14/987
Решење о разрешењу једног члана у Савету за младе..............................................................................................14/987
Решење о избору једног члана у Савету за урбанизам, комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине........................................................................................................................................14/987
Решење о избору једног члана у Савету за месне заједнице...................................................................................14/988
Решење о избору једног члана у Савету за младе.....................................................................................................14/988
Решење о разрешењу једног члана Управног Одбора Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија.......................14/989
Решење о именовању једног члана Управног Одбора Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија.......................14/989
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Инђија за 2021. годину................................................................................................................................................14/990
Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама финансијског плана
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија за 2021. годину II ребаланс..........................................................18/1408
Решење о давању сагласности на Измену програма рада и финансијског плана установе
Културни центар Инђија за 2021. годину.................................................................................................................18/1409
Решење о давању сагласности на Измену финансијског плана Месне заједнице Јарковци за 2021. годину....18/1409
Решење о давању сагласности на Измену финансијског плана Месне заједнице Инђија за 2021. годину.......18/1409
Решење о давању сагласности на Измену финансијског плана Месне заједнице Љуково за 2021. годину......18/1410
Решење о давању сагласности на Измену финансијског плана Месне заједнице Бешка за 2021. годину........18/1410
Решење о разрешењу осам чланова Изборне комисије општине Инђија.............................................................18/1410
Решење о именовању осам чланова Изборне комисије општине Инђија............................................................. 18/1411
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Бр./Страна
Решење о разрешењу једног члана Школског Одбора Основне школе „Др. Ђорђе Натошевић“
Нови Сланкамен.........................................................................................................................................................18/1412
Решење о именовању једног члана Школског Одбора Основне школе „Др. Ђорђе Натошевић“
Нови Сланкамен.........................................................................................................................................................18/1412
Решење о разрешењу једног члана Школског Одбора Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија..................18/1413
Решење о именовању једног члана Школског Одбора Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија..................18/1413
Решење о разрешењу три члана Школског одбора Гимназије у Инђији..............................................................18/1414
Решење о именовању три члана Школског одбора Гимназије у Инђији..............................................................18/1414
Решења о разрешењу два члана Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија.................18/1415
Решење о именовању два члана Школског одбора Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија.................18/1416
Решење о разрешењу једног члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Марадик.............18/1416
Решење о именовању једног члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Марадик.............18/1417
Решење о усвајању Финансијског плана реализације Плана јавног здравља општине Инђија за
2022. годину................................................................................................................................................................20/1678
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за сакупљање и одлагање
отпада и одржавање депонија „Ингрин“ Инђија за 2022. годину.........................................................................20/1678
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање путевима
и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија за 2022. годину......................................................................................20/1678
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2021.
годину Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ ЈП Инђија–II........................................................................20/1679
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Инђија за 2022. годину.......................................................................................................................20/1679
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију
гаса ЈП „Ингас“ Инђија за 2022. годину..................................................................................................................20/1679
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија за 2022. годину.........................................................................................20/1680
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и пословања са финансијским планом
Установе „Спортски Центар“ Инђија за 2022. годину............................................................................................20/1680
Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе Културни центар
Инђија за 2022. годину..............................................................................................................................................20/1680
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и пословања са финансијским планом
Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија за 2022. годину.....................................................................................20/1681
Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија за 2022. годину.....................................................................................................20/1681
Решење о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2022. годину......................20/1681
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације општине Инђија
са финансијским планом за 2022. годину................................................................................................................20/1681
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Туристичке организације општине Инђија....20/1682
Решење о давању сагласности на Пројекцију финансијског плана, односно расхода
за средства пројектована у буџету општине Инђија опредељена за делатност
Дома здравља Инђија у 2022. години.......................................................................................................................20/1682
Решење о давању сагласности на План рада и пословања са финансијским планом
Пословно образовног центра Инђија за 2022. годину............................................................................................20/1682
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и пословања са финансијским планом
„Агенције за ИТ, ГИС и комуникације општине Инђија“ д.о.о Инђија за 2022. годину.....................................20/1683
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања са финансијским планом
„Агенције за рурални развој општине Инђија“ д.о.о. Инђија за 2022. годину.....................................................20/1683
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Бр./Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Годишњег програма рада и пословања
са Финансијским планом за 2021. годину „Агенције за економски развој општине Инђија“............................20/1683
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и пословања са финансијским
планом Агенције за економски развој општине Инђија за 2022. годину..............................................................20/1684
Решење о давању сагласности на План активности на реализацији јавних овлашћења и
дистрибуцији оброка у оквиру Народне кухиње Црвеног крста Инђија у 2022. години
са елементима финансијског извештаја...................................................................................................................20/1684
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Крчедин за 2022. годину.....................20/1684
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Сланкаменачки Виногради
за 2022. годину...........................................................................................................................................................20/1685
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Љуково за 2022. годину......................20/1685
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Инђија за 2022. годину.......................20/1685
Решење о давању сагласности на Финансијски планн Месне заједнице Марадик за 2022. годину..................20/1686
Решење о давању сагласности на Финансијски планн Месне заједнице Стари Сланкамен за 2022. годину...20/1686
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Нови Сланкамен за 2022. годину.......20/1686
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Чортановци за 2022. годину...............20/1687
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Нови Карловци за 2022. годину.........20/1687
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Јарковци за 2022. годину....................20/1687
Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бешка за 2022. годину.........................20/1688
Решење о Измени Решења о образовању Комисије за планове Општине Инђија...............................................20/1688
Закључак о прихватању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница
Општине Инђија........................................................................................................................................................... 11/729
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница: Бешка, Инђија, Крчедин,
Љуково, Јарковци, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен, Сланкаменачки Виногради,
Стари Сланкамен и Чортановци...................................................................................................................................6/372
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија...............................................................................................1/1
Правилник о допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија....................................... 15/1111
Правилник о Изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Инђија и Правобранилаштву општине Инђија............................10/605
Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине
Инђија за 2021. годину..................................................................................................................................................3/136
Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Инђија за 2022. годину...........................................................................................................19/1433
Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене за територију општине Инђија.....................17/1202
Одлука о расписивању јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката
средствима из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области
јавног информисања у 2021. години............................................................................................................................6/373
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Бр./Страна
Одлука о давању на коришћење Путничког возила Aгенцији за ИТ, ГИС и комуникације
општине Инђија......................................................................................................................................................... 15/1109
Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на
теритироји општине Инђија...................................................................................................................................... 15/1109
Одлука о давању на коришћење Путничког возила Агенцији за економски развој општине Инђија............... 15/1110
Одлука о давању на коришћење Путничког возила Туристичкој организацији општине Инђија..................... 15/1100
Одлука о избору програма и висини додељених средстава из буџета општине Инђија удружењима,
за реализовање програма од јавног интереса за општину Инђија, за 2021. годину..............................................13/847
Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама са територије Oпштине Инђија
за суфинансирање из буџета Oпштине Инђија за 2021. годину..............................................................................13/844
Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама са територије Oпштине Инђија
за суфинансирање из буџета Oпштине Инђија за 2021. годину............................................................................20/1689
Одлука о избору програма и висини додељених средстава из буџета општине Инђија
удружењима која се баве социо-хуманитарним активностима, за реализовање
програма од јавног интереса за општину Инђија, за 2021. годину.........................................................................13/850
Одлука о давању на коришћење Путничког возила ЈКП „Комуналац“ Инђија.......................................................6/374
Одлука о давању на коришћење путничког возила Центру за социјални рад „Дунав“ Инђија.............................6/374
Одлука о давању на коришћење путничког возила Агенцији за рурални развој општине Инђија........................6/375
Одлука о давању на коришћење путничких возила у јавној својини општине Инђија...........................................8/448
Одлука о давању на коришћење путничких возила у јавној својини општине Инђија...........................................8/448
Решење о броју и висини Октобарскe наградe у 2021. години.............................................................................. 15/1111
Решење о Измени Решења о оснивању Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Инђија........................................................................................ 15/1112
Решење о давању сагласности на Одлуку о организацији и начину рада у обављању послова
уклањања непрописно паркираних, заустављених или одбачених возила, постављања
уређаја којима се спречава одвожење возила и премештање возила........................................................................6/375
Решење о образовању Стручног тима за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства са елементима
концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Инђија................................6/376
Решење о измени Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима...........................................6/376
Решењe о утврђивању новчаног износа Светосавске повеље.....................................................................................1/67
Решењe о измени Решења о образовању Комисијe за капиталне инвестиције општине Инђија...........................3/140
Решењe о oдобравању Посебних програма спортских организација којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта на територији општине Инђија у 2021. години..............................................3/140
Решењe о oдобравању Годишњих програма спортских организација којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години.....................................................................................1/67
Решењe о одбијању предложених Годишњих програма спортских организација за финансирање или
суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Инђија за 2021. годину..........1/69
Решење о образовању и именовању радне групе за ревизију Локалног антикорупцијског плана
општине Инђија који је донет за период 2017. године – 2020. године......................................................................8/449
Решење о именовању лица задуженог за координацију одговорних субјеката у спровођењу
активности на ревизији Локалног антикорупцијског плана општине Инђија који је донет
за период 2017. године – 2020. године.........................................................................................................................8/449
Решење о образовању Комисије за попис и процену вредности покретних ствари – уклоњених возила............8/450
Решење о утврђивању престанка рада на положају начелнику Општинске управе Општине Инђија................10/606
Решењe о измени Решења о одобравању годишњих програма спортских организација којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2021. години.......................................................17/1203
Рeшење о измени решења број 66-16/2021-III од 27. 01. 2021. године.................................................................17/1203
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Бр./Страна
Решење о постављењу начелника Oпштинске управе Општине Инђија................................................................10/606
Решење број: 66-16/2021-III..........................................................................................................................................2/100
Решење број: 66-17/2021-III..........................................................................................................................................2/101
Решење број: 66-22/2021-III..........................................................................................................................................2/101
Решење број: 66-23/2021-III..........................................................................................................................................2/102
Решење број: 66-24/2021-III..........................................................................................................................................2/103
Решење број: 66-25/2021-III..........................................................................................................................................2/103
Решење број: 66-26/2021-III..........................................................................................................................................2/104
Решење број: 66-27/2021-III..........................................................................................................................................2/105
Решење број: 66-28/2021-III..........................................................................................................................................2/106
Решење број: 66-29/2021-III..........................................................................................................................................2/106
Решење број: 66-30/2021-III..........................................................................................................................................2/107
Решење број: 66-31/2021-III..........................................................................................................................................2/108
Решење број: 66-32/2021-III..........................................................................................................................................2/109
Решење број: 66-33/2021-III..........................................................................................................................................2/109
Решење број: 66-34/2021-III.......................................................................................................................................... 2/110
Решење број: 66-35/2021-III.......................................................................................................................................... 2/111
Решење број: 66-36/2021-III.......................................................................................................................................... 2/112
Решење број: 66-37/2021-III.......................................................................................................................................... 2/112
Решење број: 66-38/2021-III.......................................................................................................................................... 2/113
Решење број: 66-39/2021-III.......................................................................................................................................... 2/114
Решење број: 66-40/2021-III.......................................................................................................................................... 2/114
Решење број: 66-41/2021-III.......................................................................................................................................... 2/115
Решење број: 66-18/2021-III.......................................................................................................................................... 2/116
Решење број: 66-42/2021-III.......................................................................................................................................... 2/116
Решење број: 66-43/2021-III.......................................................................................................................................... 2/117
Решење број: 66-44/2021-III.......................................................................................................................................... 2/118
Решење број: 66-45/2021-III.......................................................................................................................................... 2/118
Решење број: 66-19/2021-III.......................................................................................................................................... 2/119
Решење број: 66-46/2021-III..........................................................................................................................................2/120
Решење број: 66-47/2021-III..........................................................................................................................................2/120
Решење број: 66-48/2021-III..........................................................................................................................................2/121
Решење број: 66-49/2021-III..........................................................................................................................................2/122
Решење број: 66-21/2021-III..........................................................................................................................................2/122
Решење број: 66-20/2021-III..........................................................................................................................................2/123
Решење број: 66-50/2021-III..........................................................................................................................................2/124
Решење број: 66-51/2021-III..........................................................................................................................................2/124
Решење број: 66-52/2021-III..........................................................................................................................................2/125
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Бр./Страна
Решење број: 66-53/2021-III..........................................................................................................................................2/126
Решење број: 66-54/2021-III..........................................................................................................................................2/126
Решење број: 66-55/2021-III..........................................................................................................................................2/127
Решење број: 66-56/2021-III..........................................................................................................................................2/128
Решење број: 66-57/2021-III..........................................................................................................................................2/128
Решење број: 66-58/2021-III..........................................................................................................................................2/129
Решење број: 66-59/2021-III..........................................................................................................................................2/130
Решење број: 66-65/2021-III..........................................................................................................................................4/258
Решење број: 66-66/2021-III..........................................................................................................................................4/259
Решење број: 66-67/2021-III..........................................................................................................................................4/260
Решење број: 66-68/2021-III..........................................................................................................................................4/260
Решење број: 66-69/2021-III..........................................................................................................................................4/261
Решење број: 66-70/2021-III..........................................................................................................................................4/261
Решење број: 66-71/2021-III..........................................................................................................................................4/262
Решење број: 66-72/2021-III..........................................................................................................................................4/263
Решење број: 66-73/2021-III..........................................................................................................................................4/263
Решење број: 66-74/2021-III..........................................................................................................................................4/264
Закључак о суфинансирању адаптације Храма Светих Апостола Петра и Павла у Сремским Карловцима.....10/607
Закључак о спровођењу јавног увида и јавне расправе о нацрту Одлуке о проглашењу
споменика природе „Лесни профил код Старог Сланкамена“ и о студији споменик природе
„Лесни профил код Старог Сланкамена“ од 2017. године.........................................................................................6/377
Закључак o одобрењу и преузимању обавеза које се односе на капиталне издатке и захтеве
плаћања у више година за капитални пројекат завршетак спортске хале у Инђији................................................6/377
Закључак о изради пројеката и анализе, штампању приручника и прибављању опреме из
области унапређења безбедности саобраћаја..............................................................................................................6/378
Закључак поводом предлога Штаба за ванредне ситуације о утврђивању висине и исплати
накнаде лицима ангажованим на противградним станицама у 2021. години..........................................................6/379
Закључак о прибављању опреме за МУП....................................................................................................................6/380
Закључак о прихватању захтева Општинског фудбалског савеза Инђија, број 40-496/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену Годишњег програма..........................................................................................6/380
Закључак о прихватању захтева Општинског фудбалског савеза Инђија, број 40-886/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену Годишњег програма........................................................................................13/845
Закључак о одобрењу и преузимању обавеза које се односе на капиталне издатке и захтева
плаћања у више година за капитални пројекат завршетак спортске хале у Инђији
(изградња антифилтрационе завесе око спортске хале, завршетак објекта спортске хале,
изградња партерног уређења, изградња енерго блока за потребе спортске хале).................................................13/846
Закључак о прибављању опреме из области унапређења безбедности саобраћаја...............................................13/852
Закључак о прихватању захтева Савеза спортова општине Инђија из Инђије,
број 40-1137/2021-III којим се тражи одобрење за измену годишњег програма...................................................13/853
Закључак о прихватању захтева Савеза спортова општине Инђија из Инђије,
број 40-1142/2021-III којим се тражи одобрење за измену годишњег програма...................................................13/853
Закључак о прихватању захтева Спортског удружења „Royal“, којим се тражи одобрење
за измену годишњег програма.................................................................................................................................. 15/1112
Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним
административним таксама.......................................................................................................................................19/1437
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Бр./Страна
Закључак о прихватању захтева Општинског фудбалског савеза Инђија, број 40-1592/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену Годишњег програма......................................................................................19/1437
Закључак којим се даје на трајно коришћење опрема власницима пољопривредних машина
на територији општине Инђија.................................................................................................................................19/1437
Закључак о давању на коришћење опреме Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи
Сремска Митровица, Полицијска станица Инђија.................................................................................................19/1438
Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о Буџету Општине Инђија за 2022. годину............19/1438
Закључак о прихватању захтева Куглашког клуба “Железничар“ из Инђије, број 40-1658/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену Годишњег програма......................................................................................19/1438
Закључак о прихватању захтева Кошаркашког клуба “Железничар“ из Инђије, број 40-1706/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену Годишњег програма......................................................................................19/1439
Закључак о прихватању захтева Женског рукометног клуба “Железничар“ из Инђије,
број 40-1747/2021-III, којим се тражи одобрење за измену Годишњег програма................................................19/1439
Закључак о прихватању захтева Рукометног клуба “Инђија“ из Инђије, број 40-1754/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену Годишњег програма......................................................................................19/1439
Закључак поводом отварања клизалишта на отвореном у општини Инђија........................................................19/1440
Закључак за измиривање обавеза за електричну енергију у социјалном стану власништво
општине Инђија......................................................................................................................................................... 15/1112
Закључак којим се преноси на коришћење, трајно и без накнаде, опрема у јавној својини
општине Инђија, Предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија......................................................................... 15/1113
Закључак о прихватању захтева Савеза за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије,
број 40-994/2021-III којим се тражи одобрење за измену годишњег програма................................................... 15/1113
Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту локалног антикорупцијског плана
општине Инђија за период од 2021. године до 2024. године................................................................................. 15/1114
Закључак о прихватању захтева Савеза спортова општине Инђија из Инђије за измену
годишњег програма у погледу одобрених средстава за реализацију истог.......................................................... 15/1114
Закључак којим се прихвата донација предложена од Националне агенције за локални економски развој.....17/1204
Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним
комуналним таксама..................................................................................................................................................17/1204
Закључак о прихватању захтева Клуба малог фудбала „Индианс-2013“ из Инђије,
број 40-1526/2021-III, којим се тражи одобрење за измену годишњег програма................................................17/1205
Закључка о прихватању захтева Петанкуе клуба „Бешка“ из Бешке, број 40-1538/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену годишњег програма......................................................................................17/1205
Закључак прихватању захтева Одбојкашког клуба „Инђија“ из Инђије, број 40-1563/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену годишњег програма......................................................................................17/1206
Закључак о прихватању захтева Карате клуба „Железничар“ из Инђије, број 40-1561/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену годишњег програма......................................................................................17/1206
Закључак о прихватању захтева Савеза за школски спорт ИН из Инђије, број 40-1562/2021-III,
којим се тражи одобрење за измену годишњег програма......................................................................................17/1206
Закључак о исправци техничке грешке....................................................................................................................20/1690
Извештај о реализацији Програма активности и Плана коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2020. годину на територији општине Инђија......................6/381
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Инђија број: 06-59/2021-I
од 12.04.2021. године.....................................................................................................................................................5/346
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Бр./Страна
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Одлука о доношењу Плана јавних набавки општине Инђија за 2021. годину...........................................................1/71
Одлука о Измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину..........................................................................2/131
Одлука о измени и допуни плана набавки за 2021. годину.......................................................................................5/347
Одлука о Измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину..........................................................................5/350
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Инђија и Оглас за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Инђија.....................................................1/82
Oдлукa о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину.......................................................................................8/451
Одлука о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину..................................................................................... 11/730
Одлука о измени и допуни Плана набавки за 2021. годину..................................................................................... 11/732
Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину....................................................................... 15/1115
Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину....................................................................... 16/1167
Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Инђија......................................................................................................5/352
Одлука о додели субвенција за реализацију програма стручне праксе....................................................................2/132
Одлука о Буџетском инспектору...................................................................................................................................3/141
Одлука о успостављању интерне ревизијe Општине Инђија....................................................................................3/143
Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2021. годину......................................................................................3/145
Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2021. годину.........................................................................13/853
Одлука о именовању радне групе за израду плана интегритета...........................................................................18/1417
Одлука о именовању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем,
спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета.........................................................................18/1418
Одлука о Измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину......................................................................18/1419
Одлука о Измени и допуни Плана набавки за 2021. годину..................................................................................18/1423
Решење о образовању и именовању Комисијe за избор пројеката цркава и верских заједница
са територије општине Инђија...................................................................................................................................10/608
Решење о образовању Радне групе за припрему Локалног плана управљања отпадом
на територији општине Инђија за период 2022-2031. године................................................................................19/1440
Решење о образовању пројектног тима за израду Плана развоја општине Инђија
за период 2022-2029. године.....................................................................................................................................17/1207
Решење о образовању пројектног тима за израду Програма капиталних инвестиција
општине Инђија за период 2022-2027 године.........................................................................................................17/1207
Решење о висини накнаде за рад чланова Конкурсне комисије за оцену пројеката
и доделу средстава по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката
срествима из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2021. години......................................................................................................................................13/857
Решење о давању сагласности на одлуку о усвајању Ценовника материјала, трошкова
прикључења и услуга дистрибуције гаса Јавног предузећа „Ингас“ Инђија.........................................................13/857
Решење о именовању Савета за запошљавање општине Инђија................................................................................1/97
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у
Установи „Културни центар“ Инђија....................................................................................................................... 14/1106
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији послова Установе „Културни центар“ Инђија..................................................3/147
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Бр./Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни правилника о организацији
и систематизацији послова у Центру за социјални рад „Дунав“ Инђија................................................................ 11/734
Решење о давању сагласности на одлуку Управног одбора Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија....... 11/734
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена за коришћење јавних паркиралишта,
за уклањање возила, започету интервенцију и за смештај и чување уклоњених возила........................................5/366
Решење о давању сагласности ради закључења уговора о закупу канцеларије у згради
Месне заједнице Инђија................................................................................................................................................6/382
Решење о образовању и именовању чланова Конкурсне комисије за оцену пројеката и доделу средстава
по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине
Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години..............................8/450
Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета општине Инђија за 2021. годину.................................................................................................................5/368
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској
установи „Бошко Буха“ Инђија................................................................................................................................20/1690
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о промени цена комуналних услуга
ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија....................................................................................................................20/1691
Решење о образовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Инђија удружењима............................5/369
Рачуноводствене политике............................................................................................................................................3/148
Решење број: 40-1871/2019-II.......................................................................................................................................3/158
Решење број: 40-1872/2019-II.......................................................................................................................................3/159
Решење број: 40-1873/2019-II.......................................................................................................................................3/159
Решење број: 40-1874/2019-II.......................................................................................................................................3/160
Решење број: 40-1875/2019-II.......................................................................................................................................3/160
Решење број: 40-1876/2019-II.......................................................................................................................................3/161
Решење број: 40-1877/2019-II.......................................................................................................................................3/161
Решење број: 40-1878/2019-II.......................................................................................................................................3/162
Решење број: 40-1879/2019-II.......................................................................................................................................3/162
Решење број: 40-1883/2019-II.......................................................................................................................................3/163
Решење број: 40-1888/2019-II.......................................................................................................................................3/163
Решење број: 40-1890/2019-II.......................................................................................................................................3/164
Решење број: 40-1908/2019-II.......................................................................................................................................3/164
Решење број: 40-1909/2019-II.......................................................................................................................................3/165
Решење број: 40-1921/2019-II.......................................................................................................................................3/165
Решење број: 40-1923/2019-II.....................................................................................................................................10/608
Решење број: 40-1924/2019-II.....................................................................................................................................10/609
Решење број: 40-1939/2019-II.....................................................................................................................................10/609
Решење број: 40-1940/2019-II.....................................................................................................................................10/610
Решење број: 40-1956/2019-II.....................................................................................................................................10/610
Решење број: 40-1982/2019-II..................................................................................................................................... 10/611
Решење број: 40-1984/2019-II..................................................................................................................................... 10/611
Решење број: 40-1985/2019-II.....................................................................................................................................10/612
Решење број: 40-1986/2019-II.....................................................................................................................................10/612
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Бр./Страна
Решење број: 40-1987/2019-II.....................................................................................................................................10/613
Решење број: 40-1989/2019-II.....................................................................................................................................10/613
Решење број: 40-2006/2019-II.....................................................................................................................................10/614
Решење број: 40-2007/2019-II.....................................................................................................................................10/614
Решење број: 40-2017/2019-II.....................................................................................................................................10/615
Решење број: 40-2024/2019-II.....................................................................................................................................10/615
Решење број: 40-2030/2019-II.....................................................................................................................................10/616
Решење број: 40-2032/2019-II.....................................................................................................................................10/616
Решење број: 40-2039/2019-II.....................................................................................................................................10/617
Решење број: 40-1262/2019-II................................................................................................................................... 15/1119
Решење број: 40-1530/2019-II................................................................................................................................... 15/1119
Решење број: 40-1625/2019-II................................................................................................................................... 15/1120
Решење број: 40-1627/2019-II................................................................................................................................... 15/1120
Решење број: 40-1707/2019-II................................................................................................................................... 15/1121
Решење број: 40-1711/2019-II................................................................................................................................... 15/1121
Решење број: 40-1731/2019-II................................................................................................................................... 15/1122
Решење број: 40-1764/2019-II................................................................................................................................... 15/1122
Решење број: 40-1765/2019-II................................................................................................................................... 15/1123
Решење број: 40-1833/2019-II................................................................................................................................... 15/1123
Решење број: 40-1850/2019-II................................................................................................................................... 15/1124
Решење број: 40-1919/2019-II................................................................................................................................... 15/1124
Решење број: 40-1920/2019-II................................................................................................................................... 15/1125
Решење број: 40-1922/2019-II................................................................................................................................... 15/1125
Решење број: 40-1925/2019-II................................................................................................................................... 15/1126
Решење број: 40-1926/2019-II................................................................................................................................... 15/1126
Решење број: 40-1928/2019-II................................................................................................................................... 15/1127
Решење број: 40-1929/2019-II................................................................................................................................... 15/1127
Решење број: 40-1932/2019-II................................................................................................................................... 15/1128
Решење број: 40-1933/2019-II................................................................................................................................... 15/1128
Решење број: 40-1935/2019-II................................................................................................................................... 15/1129
Решење број: 40-1936/2019-II................................................................................................................................... 15/1129
Решење број: 40-1938/2019-II................................................................................................................................... 15/1130
Решење број: 40-1949/2019-II................................................................................................................................... 15/1130
Решење број: 40-1950/2019-II................................................................................................................................... 15/1131
Решење број: 40-1951/2019-II................................................................................................................................... 15/1131
Решење број: 40-1955/2019-II................................................................................................................................... 15/1132
Решење број: 40-1957/2019-II................................................................................................................................... 15/1132
Решење број: 40-1959/2019-II................................................................................................................................... 15/1133
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Бр./Страна
Решење број: 40-1962/2019-II................................................................................................................................... 15/1133
Решење број: 40-1963/2019-II................................................................................................................................... 15/1134
Решење број: 40-1964/2019-II................................................................................................................................... 15/1134
Решење број: 40-1965/2019-II................................................................................................................................... 15/1135
Решење број: 40-1967/2019-II................................................................................................................................... 15/1135
Решење број: 40-1968/2019-II................................................................................................................................... 15/1136
Решење број: 40-1969/2019-II................................................................................................................................... 15/1136
Решење број: 40-1970/2019-II................................................................................................................................... 15/1137
Решење број: 40-1971/2019-II................................................................................................................................... 15/1137
Решење број: 40-1974/2019-II................................................................................................................................... 15/1138
Решење број: 40-1977/2019-II................................................................................................................................... 15/1138
Решење број: 40-1978/2019-II................................................................................................................................... 15/1139
Решење број: 40-1979/2019-II................................................................................................................................... 15/1139
Решење број: 40-1980/2019-II................................................................................................................................... 15/1140
Решење број: 40-1988/2019-II................................................................................................................................... 15/1140
Решење број: 40-1990/2019-II................................................................................................................................... 15/1141
Решење број: 40-1991/2019-II................................................................................................................................... 15/1141
Решење број: 40-2001/2019-II................................................................................................................................... 15/1142
Решење број: 40-2004/2019-II................................................................................................................................... 15/1142
Решење број: 40-2005/2019-II................................................................................................................................... 15/1143
Решење број: 40-2008/2019-II................................................................................................................................... 15/1143
Решење број: 40-2009/2019-II................................................................................................................................... 15/1144
Решење број: 40-2015/2019-II................................................................................................................................... 15/1144
Решење број: 40-2016/2019-II................................................................................................................................... 15/1145
Решење број: 40-2019/2019-II................................................................................................................................... 15/1145
Решење број: 40-2020/2019-II................................................................................................................................... 15/1146
Решење број: 40-2021/2019-II................................................................................................................................... 15/1146
Решење број: 40-2022/2019-II................................................................................................................................... 15/1147
Решење број: 40-1262/2019-II................................................................................................................................... 16/1171
Решење број: 40-1530/2019-II................................................................................................................................... 16/1171
Решење број: 40-1625/2019-II................................................................................................................................... 16/1172
Решење број: 40-1627/2019-II................................................................................................................................... 16/1172
Решење број: 40-1707/2019-II................................................................................................................................... 16/1173
Решење број: 40-1711/2019-II................................................................................................................................... 16/1173
Решење број: 40-1731/2019-II................................................................................................................................... 16/1174
Решење број: 40-1764/2019-II................................................................................................................................... 16/1174
Решење број: 40-1765/2019-II................................................................................................................................... 16/1175
Решење број: 40-1833/2019-II................................................................................................................................... 16/1175
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Бр./Страна
Решење број: 40-1850/2019-II................................................................................................................................... 16/1176
Решење број: 40-1919/2019-II................................................................................................................................... 16/1176
Решење број: 40-1920/2019-II................................................................................................................................... 16/1177
Решење број: 40-1922/2019-II................................................................................................................................... 16/1177
Решење број: 40-1925/2019-II................................................................................................................................... 16/1178
Решење број: 40-1926/2019-II................................................................................................................................... 16/1178
Решење број: 40-1928/2019-II................................................................................................................................... 16/1179
Решење број: 40-1929/2019-II................................................................................................................................... 16/1179
Решење број: 40-1932/2019-II................................................................................................................................... 16/1180
Решење број: 40-1933/2019-II................................................................................................................................... 16/1180
Решење број: 40-1935/2019-II................................................................................................................................... 16/1181
Решење број: 40-1936/2019-II................................................................................................................................... 16/1181
Решење број: 40-1938/2019-II................................................................................................................................... 16/1182
Решење број: 40-1949/2019-II................................................................................................................................... 16/1182
Решење број: 40-1950/2019-II................................................................................................................................... 16/1183
Решење број: 40-1951/2019-II................................................................................................................................... 16/1183
Решење број: 40-1955/2019-II................................................................................................................................... 16/1184
Решење број: 40-1957/2019-II................................................................................................................................... 16/1184
Решење број: 40-1959/2019-II................................................................................................................................... 16/1185
Решење број: 40-1962/2019-II................................................................................................................................... 16/1185
Решење број: 40-1963/2019-II................................................................................................................................... 16/1186
Решење број: 40-1964/2019-II................................................................................................................................... 16/1186
Решење број: 40-1965/2019-II................................................................................................................................... 16/1187
Решење број: 40-1967/2019-II................................................................................................................................... 16/1187
Решење број: 40-1968/2019-II................................................................................................................................... 16/1188
Решење број: 40-1969/2019-II................................................................................................................................... 16/1188
Решење број: 40-1970/2019-II................................................................................................................................... 16/1189
Решење број: 40-1971/2019-II................................................................................................................................... 16/1189
Решење број: 40-1974/2019-II................................................................................................................................... 16/1190
Решење број: 40-1977/2019-II................................................................................................................................... 16/1190
Решење број: 40-1978/2019-II................................................................................................................................... 16/1191
Решење број: 40-1979/2019-II................................................................................................................................... 16/1191
Решење број: 40-1980/2019-II................................................................................................................................... 16/1192
Решење број: 40-1988/2019-II................................................................................................................................... 16/1192
Решење број: 40-1990/2019-II................................................................................................................................... 16/1193
Решење број: 40-1991/2019-II................................................................................................................................... 16/1193
Решење број: 40-2001/2019-II................................................................................................................................... 16/1194
Решење број: 40-2004/2019-II................................................................................................................................... 16/1194
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Бр./Страна
Решење број: 40-2005/2019-II................................................................................................................................... 16/1195
Решење број: 40-2008/2019-II................................................................................................................................... 16/1195
Решење број: 40-2009/2019-II................................................................................................................................... 16/1196
Решење број: 40-2015/2019-II................................................................................................................................... 16/1196
Решење број: 40-2016/2019-II................................................................................................................................... 16/1197
Решење број: 40-2019/2019-II................................................................................................................................... 16/1197
Решење број: 40-2020/2019-II................................................................................................................................... 16/1198
Решење број: 40-2021/2019-II................................................................................................................................... 16/1198
Решење број: 40-2022/2019-II................................................................................................................................... 16/1199
Решење број: 40-2025/2019-II...................................................................................................................................17/1208
Решење број: 40-2026/2019-II...................................................................................................................................17/1208
Решење број: 40-2027/2019-II...................................................................................................................................17/1209
Решење број: 40-2033/2019-II...................................................................................................................................17/1209
Решење број: 40-2034/2019-II...................................................................................................................................17/1210
Решење број: 40-2035/2019-II...................................................................................................................................17/1210
Решење број: 40-2036/2019-II................................................................................................................................... 17/1211
Решење број: 40-2038/2019-II................................................................................................................................... 17/1211
Решење број: 40-2042/2019-II...................................................................................................................................17/1212
Решење број: 40-2043/2019-II...................................................................................................................................17/1212
Решење број: 40-2047/2019-II...................................................................................................................................17/1213
Решење број: 40-2048/2019-II...................................................................................................................................17/1213
Решење број: 40-2058/2019-II...................................................................................................................................17/1214
Решење број: 40-2061/2019-II...................................................................................................................................17/1214
Решење број: 40-2063/2019-II...................................................................................................................................17/1215
Решење број: 40-2064/2019-II...................................................................................................................................17/1215
Решење број: 40-2065/2019-II...................................................................................................................................17/1216
Решење број: 40-2066/2019-II...................................................................................................................................17/1216
Решење број: 40-2067/2019-II...................................................................................................................................17/1217
Решење број: 40-2069/2019-II...................................................................................................................................17/1217
Решење број: 40-2070/2019-II...................................................................................................................................17/1218
Решење број: 40-2073/2019-II...................................................................................................................................17/1218
Решење број: 40-2080/2019-II...................................................................................................................................17/1219
Решење број: 40-2081/2019-II...................................................................................................................................17/1219
Решење број: 40-2086/2019-II...................................................................................................................................17/1220
Решење број: 40-2088/2019-II...................................................................................................................................17/1220
Решење број: 40-2091/2019-II...................................................................................................................................17/1221
Решење број: 40-2093/2019-II...................................................................................................................................17/1221
Решење број: 40-2094/2019-II...................................................................................................................................17/1222
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Решење број: 40-2097/2019-II...................................................................................................................................17/1222
Решење број: 40-2098/2019-II...................................................................................................................................17/1223
Решење број: 40-2099/2019-II...................................................................................................................................17/1223
Решење број: 40-2100/2019-II...................................................................................................................................17/1224
Решење број: 40-2109/2019-II...................................................................................................................................17/1224
Решење број: 40-2110/2019-II...................................................................................................................................17/1225
Решење број: 40-2111/2019-II....................................................................................................................................17/1225
Решење број: 40-2113/2019-II...................................................................................................................................17/1226
Решење број: 40-2115/2019-II...................................................................................................................................17/1226
Решење број: 40-2120/2019-II...................................................................................................................................17/1227
Решење број: 40-2121/2019-II...................................................................................................................................17/1227
Решење број: 40-2126/2019-II...................................................................................................................................17/1228
Решење број: 40-2129/2019-II...................................................................................................................................17/1228
Решење број: 40-2131/2019-II...................................................................................................................................17/1229
Решење број: 40-2132/2019-II...................................................................................................................................17/1229
Решење број: 40-2133/2019-II...................................................................................................................................17/1230
Решење број: 40-2134/2019-II...................................................................................................................................17/1230
Решење број: 40-2135/2019-II...................................................................................................................................17/1231
Решење број: 40-2138/2019-II...................................................................................................................................17/1231
Решење број: 40-2139/2019-II...................................................................................................................................17/1232
Решење број: 40-2140/2019-II...................................................................................................................................17/1232
Решење број: 40-2142/2019-II...................................................................................................................................17/1233
Решење број: 40-2143/2019-II...................................................................................................................................17/1233
Решење број: 40-2147/2019-II...................................................................................................................................17/1234
Решење број: 40-2148/2019-II...................................................................................................................................17/1234
Решење број: 40-2149/2019-II...................................................................................................................................17/1235
Решење број: 40-2150/2019-II...................................................................................................................................17/1235
Решење број: 40-2151/2019-II...................................................................................................................................17/1236
Решење број: 40-2152/2019-II...................................................................................................................................17/1236
Решење број: 40-2153/2019-II...................................................................................................................................17/1237
Решење број: 40-2154/2019-II...................................................................................................................................17/1237
Решење број: 40-2155/2019-II...................................................................................................................................17/1238
Решење број: 40-2198/2019-II...................................................................................................................................19/1441
Решење број: 40-2199/2019-II...................................................................................................................................19/1442
Решење број: 40-2200/2019-II...................................................................................................................................19/1442
Решење број: 40-2201/2019-II...................................................................................................................................19/1443
Решење број: 40-2202/2019-II...................................................................................................................................19/1443
Решење број: 40-2205/2019-II...................................................................................................................................19/1444

18

РЕГИСТАР ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА ОБЈАВЉЕНИХ У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА“ У 2021. ГОДИНИ

Бр./Страна
Решење број: 40-2210/2019-II...................................................................................................................................19/1444
Решење број: 40-2211/2019-II...................................................................................................................................19/1445
Решење број: 40-2220/2019-II...................................................................................................................................19/1445
Решење број: 40-2221/2019-II...................................................................................................................................19/1446
Решење број: 40-2222/2019-II...................................................................................................................................19/1446
Решење број: 40-2223/2019-II...................................................................................................................................19/1447
Решење број: 40-2233/2019-II...................................................................................................................................19/1447
Решење број: 40-2234/2019-II...................................................................................................................................19/1448
Решење број: 40-2236/2019-II...................................................................................................................................19/1448
Решење број: 40-2238/2019-II...................................................................................................................................19/1449
Решење број: 40-2239/2019-II...................................................................................................................................19/1449
Решење број: 40-2240/2019-II...................................................................................................................................19/1450
Решење број: 40-2247/2019-II...................................................................................................................................19/1450
Решење број: 40-2248/2019-II...................................................................................................................................19/1451
Решење број: 40-2249/2019-II...................................................................................................................................19/1451
Решење број: 40-2250/2019-II...................................................................................................................................19/1452
Решење број: 40-2251/2019-II...................................................................................................................................19/1452
Решење број: 40-2252/2019-II...................................................................................................................................19/1453
Решење број: 40-2254/2019-II...................................................................................................................................19/1453
Решење број: 40-2255/2019-II...................................................................................................................................19/1454
Решење број: 40-2258/2019-II...................................................................................................................................19/1454
Решење број: 40-2259/2019-II...................................................................................................................................19/1455
Решење број: 40-2263/2019-II...................................................................................................................................19/1455
Решење број: 40-2264/2019-II...................................................................................................................................19/1456
Решење број: 40-2266/2019-II...................................................................................................................................19/1456
Решење број: 40-2267/2019-II...................................................................................................................................19/1457
Решење број: 40-2268/2019-II...................................................................................................................................19/1457
Решење број: 40-2269/2019-II...................................................................................................................................19/1458
Решење број: 40-2273/2019-II...................................................................................................................................19/1458
Решење број: 40-2274/2019-II...................................................................................................................................19/1459
Решење број: 40-2275/2019-II...................................................................................................................................19/1459
Решење број: 40-2276/2019-II...................................................................................................................................19/1460
Решење број: 40-2277/2019-II...................................................................................................................................19/1460
Решење број: 40-2278/2019-II...................................................................................................................................19/1461
Решење број: 40-2280/2019-II...................................................................................................................................19/1461
Решење број: 40-2281/2019-II...................................................................................................................................19/1462
Решење број: 40-2306/2019-II...................................................................................................................................19/1462
Решење број: 40-2307/2019-II...................................................................................................................................19/1463
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Решење број: 40-2317/2019-II...................................................................................................................................19/1463
Решење број: 40-2318/2019-II...................................................................................................................................19/1464
Решење број: 40-2320/2019-II...................................................................................................................................19/1464
Решење број: 40-2321/2019-II...................................................................................................................................19/1465
Решење број: 40-2322/2019-II...................................................................................................................................19/1465
Решење број: 40-2325/2019-II...................................................................................................................................19/1466
Решење број: 40-2326/2019-II...................................................................................................................................19/1466
Решење број: 40-2327/2019-II...................................................................................................................................19/1467
Решење број: 40-2328/2019-II...................................................................................................................................19/1467
Решење број: 40-2344/2019-II...................................................................................................................................19/1468
Решење број: 40-2345/2019-II...................................................................................................................................19/1468
Решење број: 40-2350/2019-II...................................................................................................................................19/1469
Решење број: 40-2352/2019-II...................................................................................................................................19/1469
Решење број: 40-2354/2019-II...................................................................................................................................19/1470
Решење број: 40-2355/2019-II...................................................................................................................................19/1470
Решење број: 40-2361/2019-II...................................................................................................................................19/1471
Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстaва на територији општине Инђија у 2021. години....................................18/1425
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2021. годину...........................................................................8/453
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Оглас за давање у закуп пословног простора прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања..........2/133
Оглас за давање у закуп пословног простора прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања........ 11/734
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2022. годину по зонама на територији општине Инђија...................................................17/1238
Обавештење бр.322-03/21 од 27.07.2021. године......................................................................................................13/867
Обавештење бр.340-03/21 од 11.08.2021. године......................................................................................................13/868
Обавештење бр.344-01/2021 од 17.08.2021. године..................................................................................................13/869
ИСПРАВКА
Исправка Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија................................................................................6/382
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Одлука о набавци гласачких листића...........................................................................................................................8/471
Одлука о одређивању броја гласачких листића..........................................................................................................8/472
Упутство о спровођењу избора за чланове Савета Месних заједница: Бешка, Инђија, Крчедин,
Љуково, Јарковци, Марадик, Нови Карловци, Нови Сланкамен,Сланкаменачки Виногради,
Стари Сланкамен и Чортановци, расписаних за 13. јун 2021. године......................................................................7/440
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Бешка.......8/455
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Бешка.......8/456
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/456
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/457
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/457
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/458
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/458
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/459
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/459
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/460
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/460
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Инђија......8/461
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Крчедин...8/461
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Љуково.....8/462
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Јарковци...8/462
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице Марадик...8/463
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице
Нови Карловци...............................................................................................................................................................8/463
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице
Нови Сланкамен.............................................................................................................................................................8/464
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице
Сланкаменачки Виногради............................................................................................................................................8/464
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице
Стари Сланкамен...........................................................................................................................................................8/465
Решење о одређивању бирачког места за гласање на изборима за чланове Савета Месне заједнице
Чортановци.....................................................................................................................................................................8/465
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Јарковци..........8/466
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Бешка..............8/466
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Инђија.............8/467
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Крчедин..........8/467
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Љуково............8/468
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Марадик..........8/468
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице
Нови Карловци...............................................................................................................................................................8/469
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Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице
Нови Сланкамен.............................................................................................................................................................8/469
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице
Сланкаменачки Виногради............................................................................................................................................8/470
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице
Стари Сланкамен...........................................................................................................................................................8/470
Решење о утврђивању јединствене листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Чортановци.....8/471
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице Бешка
спроведених дана 13.06.2021. године...........................................................................................................................9/594
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице Инђија
спроведених дана 13.06.2021. године...........................................................................................................................9/595
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице Јарковци
спроведених дана 13.06.2021. године...........................................................................................................................9/596
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице Крчедин
спроведених дана 13.06.2021. године...........................................................................................................................9/597
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице Љуково
спроведених дана 13.06.2021. године...........................................................................................................................9/597
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице Марадик
спроведених дана 13.06.2021. године...........................................................................................................................9/598
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице
Нови Карловци спроведених дана 13.06.2021. године...............................................................................................9/599
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице
Нови Сланкамен спроведених дана 13.06.2021. године.............................................................................................9/599
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице
Сланкаменачки Виногради спроведених дана 13.06.2021. године............................................................................9/600
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице
Стари Сланкамен спроведених дана 13.06.2021. године............................................................................................9/601
Записник изборне комисије на утврђивању резултата избора чланова Савета Месне заједнице
Чортановци спроведених дана 13.06.2021. године.....................................................................................................9/602
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