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„Водовод и канализација“ Инђија јп, Инђија .............................................................................................................9/588

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Инђија јп, Инђија ..9/589

Решења о престанку мандата директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ ЈП Инђија ..............9/590

Решење о именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ ЈП Инђија ...........................9/590

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за  
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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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  
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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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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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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
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