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На основу члана 46. став 1, у вези са чланом 516.
Закона о планирању и изградњи („Службeни гласник
РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана
40. став 1. тачка 5. Статута општине Инђија („Службени
лист ошнтинс Инђија“ бр. 5/19),
Скупштина општине Инђија на сeдници
одржаној дана 26.08.2021.године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Цена примерка:
Годишња претплата:

- редефинисање намене простора уз Дунав, источно од
викенд зоне К1, односно западно од викенд зоне К2 у
КО Крчедин, из пољопривредног земљишта у викенд
зону и дефинисање смерница за даљу урбанистичку
разраду предметне локације (локација 3),
- редефинисање намене простора уз Марадичку петљу
(простор у КО Марадик, источно од ДП I реда број
22.1, јужно од ДП II реда број 130 и западно од границе
катастарске општине) из пољопривредног земљишта
у викенд зону и дефинисање смерница за даљу
урбанистичку разраду предметне локације (локација 4).“

“

Члан 3.
Графички прилог Одлуке мења се и гласи:

Члан 1.
Члан 2. став 2. Одлуке о изради Измена и допуна
Просторног плана општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/21, у даљем тексту: Одлука),
мења се и гласи:
„Укупна површина подручја обухваћеног
Изменама и допунама Плана износи око 4541,6 ha.“
Члан 2.
Члан 5. Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 5.
Измене и допуне Плана су циљане и односе
се на измене и допуне текстуалног и графичког дела
Просторног плана општине Инђија, и то:
- стварање могућности да се, уколико се укаже потреба, а
у складу са важећим прописима, плановима вишег реда
и условима надлежних органа, посебних организација,
имаоца јавних овлашћења и других институција,
на локалитету на пољопривредном земљишту,
североисточно од насеља Инђија, северно од радне зоне
у насељу Инђија, а јужно од радне зоне број 15 и источно
од радних зона број 9 и 16 изван грађевинског подручја
насеља, између „пруге за возове великих брзина“ и
ауто-пута Е-75, уз даљу урбанистичку разраду (израду
плана детаљне регулације) формирају нове радне зоне
(локација 1),
- преиспитивање правила уређења и грађења у оквиру
викенд зона, односно стварање услова за изградњу
туристичких садржаја (винарија, хотела и др.) у оквиру
свих викенд зона (локација 2 – измене у текстуалном
делу),

“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-225/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 27. став 2. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима и
другим имовинским правима у јавној својини општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 12/18)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 26.08.2021. године донела је

Четвртак 26. август 2021.

IV
Закупац је дужан да у року од 30 дана од дана
пријема овог решења закључи уговор о закупу пословног
простора.

упути предлог одлуке о давању у закуп најповољнијем
понуђачу на одлучивање.
На основу свега наведеног Комисија за
давање у закуп непокретности у јавној својини је дана
14. јула 2021. године у недељном листу „Сремске
новине“ објавила оглас за давање у закуп пословног
простора прикупљањем писмених понуда путем
јавног оглашавања. Оглас је објављен и у „Службеном
листу општине Инђија“, истицањем на огласној табли
општине Инђија и на интернет страници општине
Инђија. Наведена Комисија је дана 30. јула 2021. године
одржала седницу у просторијама општине Инђија на
којој је извршено јавно отварање писмених понуда.
Комисија је утврдила да се на објављени оглас
јавило само Предузеће за телекомуникације а.д. „Телеком
Србија“ Београд, Таковска 2, те је комисија констатовала
да је понуда благовремена, да је документација потпуна
и да одговара условима огласа, да је понуда учињена
у висини утврђене тржишне вредности закупнине од
520,00 евра на месечном нивоу, што на дан отварања
понуда у динарској противвредности износи 61.134,74
динара, те предложила Скупштини општине Инђија
да донесе одлуку о давању у закуп простора ближе
описаног у диспозитиву Предузећу за телекомуникације
а.д. Београд.
Чланом 27. став 2. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима и другим
имовинским правима у јавној својини општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 12/18)
прописано је да одлуку о давању у закуп, на образложен
предлог Комисије доноси надлежни орган - Председник
општине за комерцијалне непокретности, а Скупштина
општине за остале непокретности у јавној својини, која
је и донела Одлуку о давању у закуп.
На основу свега изнетог одлучено је као у
диспозитиву решења.

Образложење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП
I
Даје се у закуп кровни део терасе на новом
крилу управне зграде Општине Инђија саграђене на
парцели број 1/2 уписане у лист непокретности број
9742 к.о. Инђија у површини од 10м2 ради постављања
и инсталације базне станице, антенских носача, антена,
система преноса и друге телкомуникационе и припадајуће
опреме и уређаја Предузећу за телекомуникације а.д.
„Телеком Србија“, Београд, Таковска 2.
II
Пословни простор из тачке један овог решења
даје се у закуп на одређено време, на период од пет
година.
III
Цена закупа пословног простора одређује се
у износу од 520,00 евра у динарској противвредности,
што на дан отварања понуда износи 61.134,74 динара, на
месечном нивоу.

Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 30. децембра 2019. године донела је
Одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини
општине Инђија и то кровног дела терасе на новом
крилу управне зграде Општине Инђија у Инђији, Цара
Душана 1, саграђене на парцели број 1/2 к.о. Инђија, у
површини од 10м2, на период од 5 година, по почетној
цени од 650,00 евра на месечном нивоу, ради постављања
и инсталације базне станице, антенских носача,
антена, система преноса и друге телекомуникационе и
припадајуће опреме и уређаја, прикупљањем писмених
понуда путем јавног оглашавања, а дана 18. јуна 2021.
године Скупштина општине Инђија донела је одлуку о
умањењу почетне цене закупнине на износ од 80% од
утврђене цене закупнине, те утврдила почетну цену
закупнине у износу од 520,00 евра на месечном нивоу.
Скупштина општине Инђија такође је донела и решење
о образовању Комисије за давање у закуп непокретности
у јавној својине општине Инђија са задатком да
спроведе поступак давања у закуп, објави оглас о
спровођењу поступка прикупљања писмених понуда,
утврди редослед понуђача, те да Скупштини општине

Број: 464-8/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Комуналац“
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/13,
14/13, 1/15 и 14/16) и члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЈП ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели
добити по редовном Годишњем финансијском извештају
за 2020. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ ЈП Инђија, бр. 3992
од 23. јуна 2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1173/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

262
На основу члана 22. став 3. и члана 69. став
1. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Служебни
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 15. став 2.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„Ингрин“ ЈП Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 7/13, 15/13, 1/15, и 14/16) и члана 40. став 1. тачка
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И
ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
Јавног предузећа за сакупљање и одлагање отпада и
одржавања депонија „ИНГРИН“ Инђија, бр. 023-3I/2021 од 30. јуна 2021. године, којом се врши расподела

Четвртак 26. август 2021.

остварене нето добити по Финансијском извештају за
2020. годину, у тексту како је дат у материјалу.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1175/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 18. и члана 40. став 1. тачка
42. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија број:5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „БОШКО
БУХА“ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
I РЕБАЛАНС
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и
допунама Финансијског плана Предшколске установе
„Бошко Буха“ Инђија за 2021. годину I ребаланс
број: 400-286/2021-01, коју је донео Управни одбор
Предшколске Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници
одржаној 25. јуна 2021. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-1176/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 46. став 1.Закона о јавним
предузећима („Службени гласник,“РС бр. 15/16 88/19)
и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђије“, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 26.08. 2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦУ
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА
I
Марку Гашићу из Инђије, престаје мандат
вршиоца дужности директора у Јавном предузећу за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“
Инђија, са даном 25.08.2021.године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-181/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана
24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка
11. Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана, 26.08.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И
ПАРКИРАЛИШТИМА „ИНЂИЈА ПУТ“ ИНЂИЈА
1. МАРКО ГАШИЋ – дипл. инж. менаџмента из Инђија
именује се за директора Јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на
период од четири године.
2. Именовани директор, заснива радни однос на одређено
време и исти је дужан да ступи на функцију у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово Решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
општине Инђија“ и на интернет страници општине

Четвртак 26. август 2021.

Инђија.
Образложење
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној 18. јуна 2021. године, донела je Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“ Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 9/21), којом је покренут поступак
избора директора јавног предузећа за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.
Текст јавног конкурса који је саставни део Одлуке, је
у складу са чланом 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), објављен
у „Службеном гласнику РС“, број 63 од 23.06.2021.
године, у „Службеном листу општине Инђија“, број 9
од 18.06.2021. године, у дневним новинама „Данас“ и на
интернет страници општине Инђија.
Јавни конкурс за избор директора Јавног
предузеће за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“ Инђија, у складу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и
88/19) и Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16),
спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Инђија, именована Решењем Скупштине општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 26/20).
Комисија је по истеку рока за подношење
пријава, на седници одржаној дана 27. јула 2021.
године, констатовала да је на јавни конкурс за избор
директора Јавног предузеће за управљање путевима и
паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, поднета једна
пријава, да је пријаву поднео Марко Гашић из Инђије, да
је пријава благовремена, разумљива и потпуна са свим
приложеним потребним доказима.
На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за избор директора приложених
уз пријаву кандидата, Комисија је на истој седници
саставила Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак за именовање директора Јавног
предузећа за управљање путевима и паркиралиштима
„Инђија пут“ Инђија, и то: Марко Гашић, дипл. инж.
менаџмента из Инђије.
Полазећи од обавезе Комисије, утврђене
чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је
спровела изборни поступак провером и оцењивањем
стручне оспособљености, знања и вештине кандидата,
по поступку и на начин како је уређено Закон о јавним
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима,
Комисија је на седници одржаној 06. августа 2021.
године, утврдила резултате за кандидата, те је на основу
члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила
ранг листу за избор директора Јавног предузеће за
управљање путевима и паркиралиштима „Инђија
пут“ Инђија на коју је уврстила кандидата, који је, у
складу са параметрима утврђеним јавним конкурском,
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испунио прописане услове за избор директора. Ранг
листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о
спроведеном изборном поступку Комисија је доставила
Општинском већу, Општине Инђија, ради припреме
предлога акта о именовању директора Јавног предузећа.
Општинско веће општине Инђија, је на основу
достављене ранг листе и Записника о спроведеном
изборном поступку, утврдило предлог Решења о
именовању директора Јавног предузеће за управљање
путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, и
доставило га, ради усвајања Скупштини општине.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14др. Закон, 101/16 - др.закон и 47/18) и чланом 40. став.
1. тачка 11. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 5/19), прописана је надлежност
Скупштине општине, да у складу са законом именује и
разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа,
чији је оснивач и да даје сагласност на њихове статуте.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), прописано
је да директора јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Ово решење је коначно, сходно одредби члана
41. став 4. Закона о јавним предузећима.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
решења може се покренути управни спор код Управног
суда у Београду, у року од 30 дана од дана достављања
решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-182/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 39. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број: 72/2009,13/16, 30/16 –
испр. , 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 40. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Јовановић
Ружици,
дипломираном
политикологу за међународне односе, престаје мандат
директора Установе „Kултурни центар“ Инђија, са
даном 26.08. 2021. године, због истека периода на који је
именована.

Четвртак 26. август 2021.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општинe Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-183/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 34. став 2. и члана 35. став 1.
и 9. Закона о култури („Службени гласник РС“, број:
72/2009,13/16, 30/16 – испр. , 6/20, 47/21 и 78/21) и члана
40. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени
лист општине Инђија, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Јовановић Ружица, дипломирани политиколог
за међународне односе, именује се за директора Установе
„Kултурни центар“ Инђија, на мандатни период од
четири године, почев од 27.08.2021. године.
II
Права и обавезе директора биће уређене
Уговором о раду закљученим између Управног одбора
Установе „Kултурни центар“ Инђија и директора, за
период на који се иста именује.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општинe Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-184/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

Број 13, страна број 843

Службени лист општине Инђија

268
На основу члана 39. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број: 72/2009,13/16, 30/16 –
испр. , 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 40. став 1. тачка 12.
Статута општине Инђија („Службени лист општине
Инђија, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Бранислави Танасић, из Инђије, престаје мандат
директора Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“
Инђија са 26.08.2021.године, због истека периода на који
је именована.
II
Ово Решење, објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-185/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 34. став 2. и члана 35. став 1.
и 9. Закона о култури („Службени гласник РС“, број:
72/2009,13/16, 30/16 – испр. , 6/20, 47/21 и 78/21) и члана
17. Закона о библиотечкој-информационој делатности
(„Службени гласник РС“,52/11 и 78/21) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист
општине Инђија, бр.5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
ИНЂИЈА
I
Бранислава Танасић, специјалиста струковни
васпитач, именује се за директора Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ Инђија на мандатни период од
четири године, почев од 27.08.2021. године.
II
Права и обавезе директора биће уређене
Уговором о раду закљученим између Управног одбора
Народне библиотеке „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија и
директора, за период на који се иста именује.

Четвртак 26. август 2021.

III
Ово Решење, након добијене сагласности од
директора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Сремска
Митровица - која обавља матичне функције за Народну
библиотеку, објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-186/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 117. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр.88/17, 27/18-др.закони , 10/19 и 6/20 ) и члана 40.
став 1. тачка 42. Статута општине Инђија („Службени
лист општина Инђија“ број:5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
Миља Срдић, разрешава се дужности члана
Школског одбора Техничке школе „Михајло Пупин“
Инђија, која је у састав истог именована из реда локалне
самоуправе Решењем Скупштине општине Инђија, број:
02-130/2018-I од 18.06.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија је
дана 01.07.2021. године, поднела Скупштини општине
Инђија, предлог за разрешење члана Школслог одбора
ове школе, који је заведен под бројем: 02-152/2021-I,
којим се тражи разрешење Миље Срдић, члана Школског
одбора Техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија, која
је у састав истог именована из реда јединице локалне
самоуправе.
Разрешење Миље Срдић предлаже се на лични
захтев, с обзиром на то да због личних обавеза није у
могућности да редовно присуствује седницама органа
управљања Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија.
У смислу наведеног утврђено је да је Законом о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр.88/17, 27/18-др.закони , 10/19 и 6/20 ),
чланом 117. став 3. прописано да ће Скупштина јединице
локалне самоуправе разрешити поједине чланове, на
лични захтев.

Број 13, страна број 844

Службени лист општине Инђија

Четвртак 26. август 2021.

У смислу наведеног ваљало је донети Решење,
као у диспозитиву.

У смислу наведеног ваљало је донети Решење,
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се покренути управни спор тужбом Управном суду
Београд, у року од 30 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Број: 02-187/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр.88/17, 27/18-др.закони , 10/19 и 6/20 )
и члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Инђија
(„Службени лист општина Инђија“ број:5/2019),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 26.08.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО
ПУПИН“ ИНЂИЈА
I
Јелена Нешић Давидовић из Инђије, именује се
из реда локалне самоуправе за члана Школског одбора
Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија.
II
Мандат именованог члана траје до истека
мандата Школског одбора Техничке школе „Михајло
Пупин“ Инђија.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
Образложење
Правни основ за доношење предметног Решења
је члан 116. Закона о основама система образовања и
васпитања . Чланом 116. наведеног Закона прописано
је да орган управљања установе именује Скупштина
јединице локалне самоуправе, да исти броји девет
чланова и то по три представника запослених, родитеља
и јединице локалне самоуправе.
На основу одредби члана 116. и члана 117.
Закона о основама система образовања и васпитања
Комисија за кадровска и административна питања на
седници одржаној дана 19.08.2021. године, у састав
Школског одбора Техничке школе „Михајло Пупин“
Инђија, из реда локалне самоуправе предложила је
Јелену Нешић Давидовић из Инђије.

Број: 02-188/2021-I
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

Председник,
Ђорђе Димић, с.р.
-------------------------

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 13. став 1. Правилника о
критеријумима, начину и поступку доделе средстава из
буџета општине Инђија црквама и верским заједницама
са територије општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 17/2017 и 19/2017 - аут. тумачење),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 08.07.2021. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
По основу спроведеног јавног конкурса за
доделу средстава из буџета општине Инђија за 2021.
годину, црквама и верским заједницама са територије
општине Инђија, број 40-783/2021-II од 08. јуна 2021.
године, сходно Извештају Комисије за избор пројеката
цркава и верских заједница са територије општине
Инђија, број 40-866/2021-II од 30. јуна 2021. године,
додељују се средства црквама и верским заједницама са
територије општине Инђија за суфинансирање из буџета
општине Инђија за 2021. годину, у укупном износу од
6.000.000,00 динара, следећим носиоцима пројеката:
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Назив и
седиште верске
заједнице –
носиоца
пројекта

Назив
изабраног
пројекта

Српска
православна
црквена
општина
Инђија,
Храм Ваведења
Пресвете
Богородице

Завршетак
друге фазе
зидања
Парохијске
сале –
приземље и
спрат.
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Износ
средстава за
суфинансирање
из буџета
општине
Инђија за 2021.
годину
6.000.000,00

II
На основу ове oдлуке, Председник општине
Инђија закључиће уговоре о суфинансирању пројекта
цркве или верске заједнице са носиоцима пројеката из
тачке I ове oдлуке.
III
Носиоцима пројеката из тачке I ове oдлуке
средства за реализацију пројекта исплаћиваће се у
складу са динамиком прилива средстава у буџет општине
Инђија за 2021. годину.
IV
Носилац пројекта коме су додељена средства
дужан је да Комисији достави наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта након завршетка
реализације пројекта до краја текуће године, односно
најкасније до 15. јануара 2022. године.
Носиоцу пројекта коме су додељена средства,
а који не достави извештај у прописаном року, или
уколико ненаменски користи одобрена средства неће
бити додељена средства у наредне три године, односно
неће бити разматрано евентуално учешће истог на
јавном конкурсу у наредне три године.
V
Ову oдлуку објавити на званичној интернет
страници Општине Инђија, на огласној табли Општинске
управе општине Инђија и у „Службеном листу општине
Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-912/2021-III
Дана: 08.07.2021. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 05/2019) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017
и 11/2018),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 08.07.2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Општинског фудбалског
савеза Инђија из Инђије, број 40-886/2021-III којим се
тражи одобрење за измену годишњег програма у погледу
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром да
исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да
варијација између предметних трошкова прелази 10%
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте
трошка.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-911/2021-III
Дана: 08.07.2021. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 54. став 2. Закона о буџетском
систему („Службени Гл.“ РС 54/2009, 73/2010, 101/2010,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 61. став 1. тачка
23. Статута Општине Инђија (“Службени лист општине
Инђија”, бр. 5/19), разматрајући предлог Општинске
Управе Одељења за финансије број 401-155/2021-IV-08
од 19.07.2021. године за давање сагласности за одобрење
и преузимање обавеза које се односе на капиталне
издатке и захтеве 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).
Општинско веће Општине Инђија на седници
одржаној 21. јула 2021. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О ОДОБРЕЊУ И ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА КАПИТАЛНЕ ИЗДАТКЕ
И ЗАХТЕВА ПЛАЋАЊА У ВИШЕ ГОДИНАЗА
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)
I
Општинско Веће прихвата Предлог Закључка
о одобрењу и преузимању обавеза које се односе на
капиталне издатке и захтеве плаћања у више година,
Одељења за финансије, и даје сагласност да се у складу

III
Обавезе које доспевају у текућој 2021. години
финансираће се делом из средстава буџета Општине
Инђија, односно у износу од 19,780,000.00 динара
и делом из средстава Републике Србије Аутономне
покрајине Војводина УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА
УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
односно у износу од 187,000,000.00 динара а која
су већ обезбеђена по основу закљученог Уговора о
преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање
и суфинансирање пројеката у области спорта број 136401-432/2021-03/1 од 17. фебруара 2021. године.
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са чланом 54. ставом 2. Закона о буџетском систему
(„Службени Гл.“ РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,
72/2019 и 149/2020), закључи уговор о реализацији
капиталног пројекта 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), којим ће се преузети обавеза плаћања у текућој
2021., 2022. и 2023. години.
II
Одлуком о ребалансу буџета Општине Инђија
за 2021. годину на позицији 390 Специјализоване
услуге - Превентивне мере и координација, економска
класификација 424 и позицији 391 Зграде и грађевински
објекти - Стручни надзор (извор финансирања средствима
буџета Општине Инђија, економска класификација
511 и на позицији 391 Зграде и грађевински објекти –
Извођење радова (извор финансирања средствима других
нивоа власти-Република Србија Аутономна покрајина
Војводина УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ), економска
класификација 511 планирана су средства за реализацију
капиталног Пројекта 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) планирана су средства за реализацију капиталног
пројекта у износу од 206,780,000.00 динара за текућу
2021. годину, док ће се средства за наредну 2022. годину
планирати у износу од 405,560,702.41 динар и за 2023.
годину у износу од 134,614,926.84 динара.

IV
Доношењем овог Закључка престаје да важи
Закључак број 404-33/2021-III од 09. априла 2021. године
(“Службени лист општине Инђија”, број 6/21).
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од јавног интереса за општину Инђија, број Извештаја
40-971/2021-II од 19. јула 2021. године, Јавни конкурс
УКУ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈАО Д Л број
401-71/2021-II од 18. марта 2021. године, који
је
спровела
Комисија СРЕДСТАВА
за доделу средстава из буџета
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ ДОДЕЉЕНИХ
Број: 404-54/2021-III
општине Инђија удружењима, за реализовање програма
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА УДРУЖЕЊИМА,
Дана: 21.07.2021. године
од јавног интереса за општину Инђија за 2021. годину,
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА
ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА
ЗА општине, број 02Инђија
образована
Решењем
Председника
Председавајући,
77/2021-II
од ГОДИНУ
14. априла 2021. године.
ОПШТИНУ
ИНЂИЈА,
ЗА 2021.
Председник општине
Oвом Одлуком се утврђује избор програма од
Владимир Гак, с.р. јавног интереса за општину Инђија за 2021. годину и
Iдодељују средства у укупном износу од 11.931.600,00
------------------------динара удружењима,
следи, приказано
по областима
Усваја се Извештај о спровођењу Јавног конкурса
за доделукако
средстава
из буџета
општине
275
од
јавног
интереса:
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Инђија
(„Службени
реализовање програма од лист
јавног интереса за општину Инђија за 2021. годину,
општине Инђија“, број 8/18),
образована
Решењем
Председника
општине,
број 02-77/2021-II од 14. априла 2021. године.
Општинско
веће општине
Инђија,
на седници
одржаној дана
јула 2021.се
године,
донело
је програма од јавног интереса за општину Инђија за 2021.
Oвом21.Одлуком
утврђује
избор

годину и додељују средства у укупном износу од 11.931.600,00 динара удружењима, како следи,
О Д Л Уод
КУ
приказано по областима
јавног интереса:

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ ДОДЕЉЕНИХ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ ИНЂИЈА, ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Усваја се Извештај о спровођењу Јавног
конкурса за доделу средстава из буџета општине Инђија

Назив удружења-носиоца програма
и седиште удружења

Назив
изабраног програма

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
УДРУЖЕЊЕ МАСЕРА БТМ,
„Балканско такмичење масаже
Инђија
БТМ“
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: НАУКА
„Клуб за негу науке и културе
Милутин Миланковић“,
Инђија

„Erdabovo Virgo“

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
„Удружење грађана Карлова бара,
„Уређење локалитета Пинцова
заштита биодиверзитета и животне
бара у циљу заштите животне
средине Инђија“,
средине и аутохтоне флоре и
Инђија
фауне“
Удружење спортских риболоваца
„1232,5“
„Ладни Извор“,
Бешка

Износ додељених
средстава из буџета
општине Инђија за
2021. годину

250.000,00

300.000,00

1.200.000,00

100.000,00
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ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА
„Удружење за заштиту зоо парка
„Зоопарк Инђије“
„Коки“ у Инђији“,
Инђија
Кинолошко друштво „Инђија“,
„20. Национална изложба паса
Инђија
свих раса ЦАЦ Инђија 2021“
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1.000.000,00
251.600,00

Ловачко удружење „Фазан“,
Инђија

„Унапређење ловства и брига о
животињама“

100.000,00

Удружење пчелара „РОЈ“,
Инђија

„Спречимо одбРОЈавање пчела“

600.000,00

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ
ГОЛУБОВА ПИСМОНОША
„ПИСМОНОША-ИН“ ИНЂИЈА,
Инђија
Ловачко удружење „Фрушкогорац“,
Марадик

„Такмичење спортских голубова
писмоноша“

70.000,00

Ловачко удружење „Крчедин“,
Крчедин

„Куповина фазана“

500.000,00

Ловачко удружење „Сланкаменац“,
Нови Сланкамен

„Набавка фазанских пилића“

600.000,00

„Уношење фазанске дивљачи у
ловиште“

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА
Центар за заштиту потрошача
„Нова генерација потрошача“
„Образовни потрошач“,
Инђија
Центар за заштиту потрошача
„Едукован потрошач“
„Потрошач Инђија“,
Инђија
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Опште удружење предузетника
„Унапређење пословног
Инђија,
амбијента за развој
Инђија
предузетништва и сектора
ММСП“
Удружење грађана „Етнодом Гороцвет „Инђија – центар старих заната“
Инђија“,
Инђија

1.200.000,00

450.000,00
280.000,00

350.000,00

700.000,00

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ У
КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ
Добровољно ватрогасно друштво
„Одржавање радних просторија
500.000,00
Инђија,
Двд-а, сервисирање и
Инђија
регистрација ватрогасног возила
ДЕНИС и набавка канцеларијске
опреме“
Добровољно ватрогасно друштво Нови „Одржавање зграде ватрогасног
200.000,00
Сланкамен,
дома и возила и опремање, као и
Нови Сланкамен
едукација младих чланова ДВД
Нови Сланкамен“
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„Руско-српско друштво Инђија“,
Крчедин

„Причамо о руској култури“

Четвртак 26. август 2021.

50.000,00

УДРУЖЕЊЕ ТРУДНИЦА И
„Свет родитељства“
350.000,00
ПОРОДИЉА „БАБИЦА РАДА“,
Инђија
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ: САДРЖАЈИ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ СФЕРА, КОЈИ АФИРМИШУ
САРАДЊУ НА ДОМАЋЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ, А У СВРХУ ПРОМОВИСАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА БАНСТОЛКА,
„Банстол на капији Фрушке горе“
500.000,00
Марадик
ДРОН ПИЛОТ СРБИЈА,
Инђија

„Мали дрон пилоти – наставак
пројекта“

300.000,00

Спортско удружење Кјокушинкаи
Самурај“,
Инђија

„Промоција општине Инђија
кроз учешће на домаћим и
европским клубским
такмичењима“
Уређење и очување „Барице“

450.000,00

„Оживљавање рада удружења“

300.000,00

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ
РИБОЛОВАЦА БАРИЦА,
Инђија
Удружење пензионисаних радника
органа унутрашњих послова
полицијских управа Сремска
Митровица, полицијска станица
Инђија,
Инђија
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА МАГ-ИН,
Чортановци

„Слатки залогаји“

650.000,00

30.000,00

Удружење жена Моја Воља,
Инђија

„Еко храна – еко амбалажа“

150.000,00

ИНВИКТУС,
Инђија

Снага младих – побољшање
капацитета организације друштва
у заштити животне средине и
природних ресурса

500.000,00

II
На основу ове одлуке, Председник општине
Инђија, у име Општине Инђија закључиће уговоре
о финансирању или суфинансирању реализовања
програма од јавног интереса за општину Инђија из
буџета општине Инђија за 2021. годину, са удружењима
из тачке I ове одлуке.

III
Удружења из тачке I ове одлуке, додељена
средства могу користити искључиво за реализацију
програма у складу са уговором из тачке II ове одлуке, а
иста ће се исплаћивати у складу са динамиком прилива
средстава у буџет општине Инђија за 2021. годину.

IV
Удружења из тачке I ове одлуке дужна су да
Општинском већу доставе наративни и финансијски
извештај о реализацији програма након завршетка
реализације програма, односно најкасније до 15. јануара
наредне године, уз достављање копија комплетне
финансијске документације о утрошку средстава за
реализацију програма.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско
трошење средстава, као и уколико удружење не достави
извештај у року предвиђеном у ставу 1. ове тачке,
корисник средстава је дужан да добијена средства врати
у року од 30 дана од дана раскида уговора о финансирању
или суфинансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија из буџета општине Инђија,
и таквом кориснику се по новим конкурсима за програме
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не могу додељивати средства из буџета општине Инђија
у наредне три године.
V
Ова одлука је коначна и објављује се у
„Службеном листу општине Инђија“, на званичној
интернет страници општине Инђија и огласној табли
Општине.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-979/2021-III
Дана: 21.07.2021. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 11. став 8. Правилника о
поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета
општине Инђија удружењима, за реализовање програма
од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист
општине Инђија“, број 8/18),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 21. јула 2021. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ВИСИНИ ДОДЕЉЕНИХ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
УДРУЖЕЊИМА КОЈА СЕ БАВЕ СОЦИОХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА,
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА, ЗА 2021.
ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај о спровођењу Јавног
конкурса за доделу средстава из буџета општине
Инђија за 2021. годину, удружењима која се баве социохуманитарним активностима, за реализовање програма
од јавног интереса за општину Инђија, број Извештаја
40-972/2021-II од 19. јула 2021. године, Јавни конкурс
број 401-70/2021-II од 18. марта 2021. године, који
је спровела Комисија за доделу средстава из буџета
општине Инђија удружењима, за реализовање програма
од јавног интереса за општину Инђија за 2021. годину,
образована Решењем Председника општине, број 0277/2021-II од 14. априла 2021. године.
Oвом Одлуком се утврђује избор програма од
јавног интереса за општину Инђија за 2021. годину и
додељују средства у укупном износу од 9.463.000,00
динара удружењима, како следи приказано по областима
од јавног интереса:
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Назив удружења - носиоца програма,
седиште удружења

Назив
изабраног програма

ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
Савез удружења бораца НОР-а општине
Инђија, Инђија
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Износ додељених
средстава
за финансирање из
буџета општине
Инђија
у 2021. години

„Заштита бораца и инвалида
кроз неговање традиција
антифашизма“
„Српски ратник“

350.000,00

Хуманитарне организације „Српски
ратник“, Инђија
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ - ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

450.000,00

ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА, Инђија

„Детекција и едукација особа
оболелих од дијабетеса као део
активности у борби против
пандемије КОВИД 19“
„Социјално-економска заштита
слепих, укључивање слепих у
друштвене активности и
подстицање друштвене бриге о
особама са визуелним
хендикепом“

150.000,00

МЕЂУОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ИНЂИЈАСТАРА ПАЗОВА,
Инђија

Удружење оболелих од мултипле
„Време је за чуда“
склерозе Срема „Мој Срем“,
Инђија
Савез инвалида рада Војводине,
„За наше инвалиде“
Општинска организација инвалида рада
Инђија,
Инђија
Удружење параплегичара „Фрушка гора
„Спортске активности 2021.
- Срем“,
године“
Стара Пазова
Удружење дистрофичара сремског
„Инклузивно рехабилитациони
округа,
опоравак дистрофичара Срема“
Рума
Удружење тумача за лица оштећеног
„Услужни сервис за лица
слуха Србије,
оштећеног слуха“
Београд
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ - ПОМОЋ СТАРИМА
„Четири плус један“,
Инђија

„Помоћ у кући одраслим и
старијим лицима“

1.000.000,00

243.000,00
570.000,00

150.000,00
150.000,00
500.000,00

4.700.000,00

„Општинско удружење пензионера
„Клубови за лепшу старост“
450.000,00
Инђије“,
Инђија
ОБЛАСТ ДЕЛАТНОСТИ - ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ
ПРАВА
Удружење „Рилски крст“,
„Мартеница“
400.000,00
Инђија
Центар за унапређивање положаја Рома и „Здравствена и социјална
Ромкиња,
интеграција ромске популације“
Инђија

350.000,00
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II
На основу ове одлуке, Председник општине
Инђија закључиће уговоре о финансирању или
суфинансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија из буџета општине Инђија
за 2021. годину, са удружењима из тачке I ове одлуке.
III
Удружења из тачке I ове одлуке, додељена
средства могу користити искључиво за реализацију
програма у складу са уговором из тачке II ове одлуке, а
иста ће се исплаћивати у складу са динамиком прилива
средстава у буџет општине Инђија за 2021. годину
IV
Удружења из тачке I ове одлуке дужна су да
Општинском већу доставе наративни и финансијски
извештај о реализацији програма након завршетка
реализације програма, односно најкасније до 15. јануара
наредне године, уз достављање копија комплетне
финансијске документације о утрошку средстава за
реализацију програма.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско
трошење средстава, као и уколико удружење не достави
извештај у року предвиђеном у ставу 1. ове тачке,
корисник средстава је дужан да добијена средства врати
у року од 30 дана од дана раскида уговора о финансирању
или суфинансирању реализовања програма од јавног
интереса за општину Инђија из буџета општине Инђија,
и таквом кориснику се по новим конкурсима за програме
не могу додељивати средства из буџета општине Инђија
у наредне три године.
V
Ова одлука је коначна и објављује се у
„Службеном листу општине Инђија“, на званичној
интернет страници општине Инђија и огласној табли
Општине.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-980/2021-III
Дана: 21.07.2021. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 17. став 2. тачка 1. и члана
19. став 1. тачкe 3. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 –
одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19
и 128/20), члана 61. став 1. тачка 11. Статута општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/19),
члана 36. став 1. Пословника о раду Општинског већа
(„Службени лист општине Инђија“, број 25/20), а у вези
Закључака Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на подручју општине Инђија за 2021. годину
број: 06-107/2021-III-1 и 06-107/2021-III-2 од 01. јула
2021. године
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној 21. јула 2021. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О ПРИБАВЉАЊУ ОПРЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
1. У циљу реализације дела Програма за рад Савета
за координацију послова безбедности саобраћаја
на подручју општине Инђија за 2021. годину, ради
спровођења превентивно-промотивних активности из
области безбедности саобраћаја, прибавља се опрема, и
то:
(1) жута ротациона светла за потребе реализације
кампање посвећене унапређењу безбедности возача
трактора, у вредности 950.000,00 динара,
(2) ретрорефлектујуће самолепљиве траке за означавање
габарита теретних возила, у вредности 950.000,00
динара.
2. Овлашћује се Председник општине да, у складу са
Законом o јавним набавкама, реализује прибављање
опреме из тачке 1. овог закључка.
Председник општине ће, након прибављања
опреме из тачке 1. овог закључка, Општинског већу
поднети извештај.
3. O реализацији овог закључка стараће се Општинска
управа општине Инђија.
4. Овај закључак објавити у „Службеном листу општине
Инђија“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 404-55/2021-III
Дана: 21.07.2021. године
Инђија

Председавајући,
Председник општине
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/2019) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017
и 11/2018),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 19.08.2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Савеза спортова општине
Инђија из Инђије, број 40-1137/2021-III којим се тражи
одобрење за измену годишњег програма у погледу
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром
да исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да
варијација између предметних трошкова прелази 10%
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте
трошка.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-1153/2021-III
Дана: 19.08.2021. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 61. став 1. тачка 2. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/2019) и члана 38. став 3. Правилника о ближим
критеријумима и начину одобравања програма и доделе
средстава за финансирање или суфинансирање потреба
и интереса грађана у области спорта из буџета oпштине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 29/2017
и 11/2018),
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 19.08.2021. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се захтев Савеза спортова општине
Инђија из Инђије, број 40-1142/2021-III којим се тражи
одобрење за измену годишњег програма у погледу
одобрених средстава за реализацију истог, с обзиром
да исти захтев не угрожава основни циљ програма, а да
варијација између предметних трошкова прелази 10%
од првобитно одобрених средстава у оквиру сваке врсте

Четвртак 26. август 2021.

трошка.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 40-1154/2021-III
Дана: 19.08.2021. године
Инђија

Председавајући,
Заменик Председника општине
Милан Кончаревић, с.р.
-------------------------
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-15-5/2021-II
Дана: 26.07.2021. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 91/2019) и члана 24.
став 1. Правилника о ближем уређeњу поступка јавне
набавке („Службени лист општине Инђија, број 29/2020
од 15.12.2020. године),
Председник општине Инђија, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ планирањем
нових јавних набавки и то:
- Извођење радова на завршетку спортске хале у Инђији
(изградња антифилтрационе завесе око спортске хале,
завршетак објекта спортске хале, изградња партерног
уређења, изградња енерго блока за потребе спортске
хале), процењена вредност 605.979.691,04 динара без
ПДВ-а, са обрачунатим ПДВ-ом 727.175.629,25 динара.
Средства у износу од 187.000.000,00 динара
са обрачунатим ПДВ-ом обезбеђена су Одлуком о
ребалансу буџета општине Инђија за 2021. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број 12/21), на
позицији 391 -Зграде и грађевински објекти – извођење
радова, конто 511399 – Капитално одржавање осталих
објеката.
Општина Инђија ће преостала средства у
износу 405.560.702,41 динара са обрачунатим ПДВ-ом
планирати у свом буџету за 2022. годину а средства у
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износу 134.614,926,84 динара са обрачунатим ПДВ-ом у
буџету за 2023. годину.
- Стручни надзор над извођењем радова на завршетку
спортске хале у Инђији и комплетирање документације
за технички пријем, процењена вредност 15.650.000,00
динара без ПДВ-а, са обрачунатим ПДВ-ом 18.780.000,00
динара.
Средства за реализацију планирана су Одлуком
о ребалансу буџета општине Инђија за 2021. годину
(„Службени лист општине Инђија“, број број 12/21), на
позицији 391 - Зграде и грађевински објекти – извођење
радова, конто 511411 –Планирање и праћење пројекта.
- Услуга штампања разног материјала за потребе
Општине Инђија, обликована по партијама, укупне
процењене вредности 3.900.000,00 динара без
ПДВ-а, са обрачунатим ПДВ-ом 4.680.000,00 динара,
Партија I Штампа и монтажа билборда, фасада и др.
процењена вредност 1.600.000,00 динара без ПДВ-а, са
обрачунатим ПДВ-ом 1.920.000,00 динара, Партија II
Штампа каталога, честитки и др., процењена вредност
2.300.000,00 динара без ПДВ-а, са обрачунатим ПДВ-ом
2.760.000,00 динара, на позицији 34 – Услуге по уговору,
конто 423419- Остале услуге штампања.
Брише се јавна набавка услуге под редним
бројем 0025 која гласи:
„0025 Израда плана развоја општине Инђија –
Развојни пројекат, процењена вредност 1.666.666,67
динара без ПДВ-а“.
III
Саставни део ове Одлуке је табеларни преглед
Плана јавних набавки за 2021. годину који ће се објавити
и на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Општине Инђија у року 10 дана од дана доношења ове
Одлуке.
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник општине,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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Vrsta predmeta

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Dobra

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

Radovi

Radovi

Dobra

Dobra

Dobra

Usluge

Radovi

Usluge

Radovi

Dobra

Rbr

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

Vrsta postupka

Sanacija otvorenog sportskog terena u centru Inđije
Nabavka i postavljanje LED displeja sa porukama za
bezbedno učešće u saobraćaju

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

4.333.333,00 Otvoreni postupak

217.173.712,40 Otvoreni postupak

1.916.666,00 Otvoreni postupak

2.083.333,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

4. kvartal

Okvirno vreme
pokretanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

NSTJ
izvršenja / isporuke

71220000 - Usluge
projektovanja u arhitekturi
45233140 - Radovi na
putevima
71520000 - Usluge
građevinskog nadzora
45454000 - Radovi na
rekonstrukciji
30195200 - Elektronske
table ili pomoćni pribor

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
79823000 - Usluge
štampanja i isporuke
45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
45236250 - Radovi na
površinskom sloju za
parkove
34933000 - Navigaciona
oprema
34928000 - Saobraćajna
oprema
79342200 - Usluge
promovisanja

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

90700000 - Usluge u oblasti
zaštite životne sredine
RS127 - Sremska oblast

09310000 - Električna
energija
09310000 - Električna
energija
30200000 - Računarska
oprema i materijal
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi
44100000 - Građevinski
materijali i pripadajući
proizvodi

CPV

Tehnika

Sprovodi drugi naručilac

Partija 1 - u naselju
Beška, procenjena
vrednost bez pdv-a
958.333,00,
Partija 2 - u naselju
Maradik, procenjena
vrednost bez pdv-a
958.333,00

Napomena

Службени лист општине Инђија

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
raskrsnica
Izvođenje radova na rehabilitaciji kolovoza Banstol
Čortanovci
Stručni nadzor na rehabilitaciji kolovoza Banstol
Čortanovci

Usluga zakupa LED reklamnog panoa

0,00 Otvoreni postupak

2.362.505,00 Otvoreni postupak

4.996.727,00 Otvoreni postupak

7.664.450,67 Otvoreni postupak

Rekonstrukcija i uređenje parka sa leve strane
Novosadske ulice u smeru ka Novom Sadu

Uređenje parka prote Radoslava Markovića
Nabavka i postavljanje tehničkih sredstava za
usporavanje saobraćaja i led displeja
Nabavka i postavljanje saobraćajnog poligona za
decu na području opštine Inđija

1.250.000,00 Otvoreni postupak

1.666.667,00 Otvoreni postupak

Usluga monitoringa – merenje buke i zagađenosti
vazduha na teritoriji opštine Inđija

Izrada i štampanje karti za potrebe javnog prevoza

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

5.000.000,00 Otvoreni postupak

Usluga deratizacije na teritoriji opštine Inđija
Hemijsko tretiranje komaraca avio aplikacijom i sa
zemlje (ulično) po svim naseljima na teritoriji opštine
Inđija

6.875.000,00 Otvoreni postupak

Usluga suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine
Inđija

1.666.666,67 Otvoreni postupak

3.562.500,00 Otvoreni postupak

35.000.000,00 Otvoreni postupak

12.000.000,00 Otvoreni postupak

Procenjena vrednost

PLAN JAVNIH NABAVKI

Nabavka građevinskog materijala

Nabavka građevinskog materijala

Električna energija u objektima organa opštine Inđija
Električna energija za potrebe javnog osvetljenja na
teritoriji opštine Inđija
Laptopovi za vukovce u školskoj 2019/2020 godini,
za istaknute sportiste i učenike

Predmet javne nabavke

Predsednik opštine Inđija
2021
5
26.07.2021

Naručilac
Godina plana
Verzija plana
Datum usvajanja
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Dobra

Radovi

Radovi

Dobra

Usluge

Dobra

Usluge

Radovi

Radovi

Usluge

Usluge

0021

0022

0023

0024

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

3.900.000,00 Otvoreni postupak

15.650.000,00 Otvoreni postupak

605.979.691,04 Otvoreni postupak

5.780.551,40 Otvoreni postupak

1.666.666,67 Otvoreni postupak

2.617.500,00 Otvoreni postupak

500.000,00 Otvoreni postupak

1.690.096,67 Otvoreni postupak

48.332.788,00 Otvoreni postupak

493.800.585,34 Otvoreni postupak

2.500.000,00 Otvoreni postupak

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

3. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

79800000 - Usluge
štampanja i srodne usluge

RS127 - Sremska oblast
71520000 - Usluge
građevinskog nadzora

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

RS127 - Sremska oblast

45000000 - Građevinski
radovi

85322000 - Strategije i
planovi lokalne zajednice
45454000 - Radovi na
rekonstrukciji

03450000 - Proizvodi
rasadnika za drveće
71520000 - Usluge
građevinskog nadzora
37450000 - Oprema za
sportove na sportskim
igralištima i terenima

45000000 - Građevinski
radovi
45000000 - Građevinski
radovi

39111000 - Sedišta

Partija I Štampa i montaža
bilborda, fasada i dr.
procenjena vrednost
1.600.000,00 dinara bez
PDV-a. Partija II Štampa
kataloga, čestitki i dr.,
procenjena vrednost
2.300.000,00 dinara bez
PDV-a.

Sredstva u iznosu od
187.000.000,00 dinara sa
obračunatim PDV-om
obezbeđena su Odlukom o
rebalansu budžeta opštine
Inđija za 2021. godinu
(„Službeni list opštine
Inđija“, broj 12/21), na
poziciji 391 -Zgrade i
građevinski objekti –
izvođenje radova, konto
511399 – Kapitalno
održavanje ostalih
objekata. Opština Inđija
će preostala sredstva u
iznosu 405.560.702,41
dinara sa obračunatim
PDV-om planirati u svom
budžetu za 2022. godinu a
sredstva u iznosu
134.614,926,84 dinara sa
obračunatim PDV-om u
budžetu za 2023. godinu.

Службени лист општине Инђија

Usluga štampanja raznog materijala za potrebe
Opštine Inđija, oblikovana po partijama

Izvođenje radova na završetku sportske hale u Inđiji
(izgradnja antifiltracione zavese oko sportske hale,
završetak objekta sportske hale, izgradnja parternog
uređenja, izgradnja energo bloka za potrebe
sportske hale)
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na završetku
sportske hale u Inđiji i kompletiranje dokumentacije
za tehnički prijem

Razvojni projekti - izrada plana razvoja JLS
Sanacija i rekonstukcija planinarskog doma Kozarica
na Fruškoj Gori

-�Postavljanje multifunkcionalne podloge na
sportskom terenu u Novim Karlovcima

Uređenje poljoprivredne infrastrukture-atarski putevi
Nabavka sadnog materijala u cilju pošumljavanja
zemljišta u javnoj svojini na katastarskoj parceli
4078/6 u KO Inđija
Usluga stručnog nadzora nad uređenjem atarskih
puteva

Završetak izgradnje sportske hale u Inđiji -izgradnja
antifiltracione zavese, završetak objekta, parterno
uređenje i izgradnja energo bloka

Nabavka autosedišta za decu sa edukacijom za
potrebe realizacije kampanje posvećene bezbednosti
dece kao najmlađih učesnika u saobraćaju Inđija
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На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута
општине („Службени лист општине Инђија“, број 5/2019)
и тачке IV Решења о 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, број 02-95/2021-II од 18.
маја 2021. године,
Председник општине Инђија, доноси
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
I
Чланови 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
имају право на накнаду за рад у Комисији у висини од
10.000,00 динара (словима: десетхиљададинара) по
одржаној седници.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 40-1081/2021-II
Дана: 05.08.2021. године
Инђија

Председник ,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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282
На основу члана 56. став 1. тачка 11. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 5/19),
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА МАТЕРИЈАЛА,
ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА И УСЛУГА
ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ИНГАС“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању
„Ценовника материјала, трошкова прикључења и услуга
дистрибуције гаса“ Јавног предузећа „Ингас“ Инђија,
број 2694/2, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа „Ингас“ Инђија, дана 30.07.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-190/2021-II
Дана: 26.08.2021. године
Инђија

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