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Разматрајући услове за учешће на конкурсу и захтевану 
документацију Јавним конкурсом за доделу средстава за 
суфинансирање израде пројектно-техничке документације и 
изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и  
бјеката фекалне канализације, који је расписао Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
дана 14.08.2013. године, на основу члана 26. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 
и 20/10) Општинско веће општине Инђија јена седници одржаној 
дана23. августа 2013.годне, донело 

О Д Л У К У

I

Општина Инђија приступа реализацији пројекта- Изградња 
друге фазе фекалне канализације насеља Бешка: - Повезни цевовод 
Инђија-Бешка, - Црпна станица „Бешка“, у складу са условима 
Јавног позива за доделу средстава за суфинансирање израде 
пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције 
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације, 
који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство дана 14.08.2013. године,кандидовањем 
предметног пројекта на наведени конкурс.

II

У сврху обезбеђења сопственог учешћа Општине Инђија за 
реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке , покреће се поступак 
измене Одлуке о буџету општине Инђија за 2013.годину. 

III

Утврђује се да неопходна средства за сопствено учешће 
Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе 11.730.480,57 
динара, што представља 15% од укупне вредности пројекта са ПДВ 
од 78.203.203,8 динара.

Општинско веће одобрава да се у поступку израде Одлуке 
о измени Одлуке о буџету општине Инђија, пројектује износ 
из претходног става за учешће општине Инђија у реализацији 
предметног пројекта.

IV

По доношењу Одлуке о измени Одлуке о буџету , Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство исту 

доставити, најкасније у року од 30 дана од дана потписивања 
уговора.

V

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:35-186/2013-III   Председавајући,
Дана:23.августа 2013. године        заменик Председника општине
И н ђ и ј а    Милан Бодирожа,с.р.
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Разматрајући услове за учешће на конкурсу и захтевану 
документацију Јавним конкурсом за доделу средстава за 
суфинансирање израде пројектно-техничке документације и 
изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и  
објеката фекалне канализације, који је расписао Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
дана 14.08.2013. године, на основу члана 26. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 
и 20/10), Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној 
дана 23. августа 2013. године, донело 

О Д Л У К У

I

Општина Инђија приступа реализацији пројекта- Изградња 
сабирног цевовода и батерије бунара Б-20, у складу са условима 
Јавног позива за доделу средстава за суфинансирање израде 
пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције 
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације, 
који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство дана 14.08.2013. године,кандидовањем 
предметног пројекта на наведени конкурс.

II

У сврху обезбеђења сопственог учешћа Општине Инђија за 
реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, покреће се поступак 
измене Одлуке о буџету општине Инђија за 2013.годину. 

III

Утврђује се да неопходна средства за сопствено учешће 
Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе 2.665.721,50 
динара, што представља 15% од укупне вредности пројекта са ПДВ 
од 17.771.476,68 динара.

Општинско веће одобрава да се у поступку израде Одлуке 
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о измени Одлуке о буџету општине Инђија, пројектује износ 
из претходног става за учешће општине Инђија у реализацији 
предметног пројекта.

IV

По доношењу Одлуке о измени Одлуке о буџету, Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство исту 
доставити, најкасније у року од 30 дана од дана потписивања 
уговора.

V

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:35-187/2013-III   Председавајући,
Дана:23.августа 2013. године        заменик Председника општине
И н ђ и ј а    Милан Бодирожа,с.р.
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Разматрајући услове за учешће на конкурсу и захтевану 
документацију Јавним конкурсом за доделу средстава за 
суфинансирање израде пројектно-техничке документације и 
изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и  
објеката фекалне канализације, који је расписао Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
дана 14.08.2013. године, на основу члана 26. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 
и 20/10) Општинско веће општине Инђијана седници одржаној 
дана23.августа 2013.године, донело је

О Д Л У К У

I

Општина Инђија приступа реализацији пројекта- Изградња 
водоводне мреже јавног водовода за насељено место Чортановци I 
етапа I фазе, у складу са условима Јавног позива за доделу средстава 
за суфинансирање израде пројектно-техничке документације 
и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини 
и објеката фекалне канализације, који је расписао Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 
14.08.2013. године,кандидовањем предметног пројекта на наведени 
конкурс..

II

У сврху обезбеђења сопственог учешћа Општине Инђија за 
реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, покреће се поступак 
измене Одлуке о буџету општине Инђија за 2013. годину. 

III

Утврђује се да неопходна средства за сопствено учешће 
Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе 3.535.141,32 
динара, што представља 15% од укупне вредности пројекта са ПДВ 
од 23.567.608,78 динара .

Општинско веће одобрава да се у поступку израде Одлуке 
о измени Одлуке о буџету општине Инђија, пројектује износ 
из претходног става за учешће општине Инђија у реализацији 
предметног пројекта.

IV

По доношењу Одлуке о измени Одлуке о буџету, Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство исту 
доставити, најкасније у року од 30 дана од дана потписивања 

уговора.

V

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 35-188/2013-III   Председавајући,
Дана:23.августа 2013. године        заменик Председника општине
И н ђ и ј а    Милан Бодирожа,с.р.
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Разматрајући услове за учешће на конкурсу и захтевану 
документацију Јавним конкурсом за доделу средстава за 
суфинансирање израде пројектно-техничке документације и 
изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и  
објеката фекалне канализације, који је расписао Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
дана 14.08.2013. године, на основу члана 26. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општина Срема, бр. 40/08, 41/09, 15/10 и 
20/10) Општинско веће општине Инђија је на седници одржанојдана 
23.августа 2013.године, донело 

О Д Л У К У

I

Општина Инђија приступа реализацији пројекта - Уређај за 
аутоматску производњу и дозирање натријум хипохлорита на месту 
потрошње (ХЛОРОГЕН), у складу са условима Јавног позива за 
доделу средстава за суфинансирање израде пројектно-техничке 
документације и изградње и реконструкције водних објеката у 
јавној својини и објеката фекалне канализације, који је расписао 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство дана 14.08.2013. године,кандидовањем предметног 
пројекта на наведени конкурс.

II

У сврху обезбеђења сопственог учешћа Општине Инђија за 
реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, покреће се поступак 
измене и допуне Одлуке о буџету општине Инђија за 2013.годину. 

III

Утврђује се, да неопходна средства за сопствено учешће 
Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе 2.137.140,00 
динара, што представља 15% од укупне вредности пројекта са ПДВ 
од 14.247.600,00 динара.

Општинско веће одобрава да се у поступку израде Одлуке 
о измени Одлуке о буџету општине Инђија, пројектује износ 
из претходног става за учешће општине Инђија у реализацији 
предметног пројекта.

IV

По доношењу Одлуке о измени Одлуке о буџету, Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство исту 
доставити, најкасније у року од 30 дана од дана потписивања 
уговора.

V

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:35-189/2013-III   Председавајући,
Дана:23.августа 2013. године        заменик Председника општине
И н ђ и ј а    Милан Бодирожа,с.р.
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На основу члана 9. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник 
РС“, бр.54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12), члана 55, тачка 3 Статута 
општине Инђија („Службени лист општина Срема“ бр.16/08. 
23/08 и 4/10и „Службени лист општине Инђија“ бр. 1/12 и 7/12) и 
Упутства за утврђивање и евидентирање корисника јавних средстава 
и отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна код Управе 
за трезор, донето од стране Министарства финансија и привреде – 
Управе за трезор број: 401-280-3 /13-001-005 од 15.03.2013. године, 
Председник општине Инђија дана 06.08.2013. године доноси

ОДЛУКУ 
О ОТВАРАЊУ НАМЕНСКОГ ДИНАРСКОГ ПОДРАЧУНА 

I

Отвара се наменски динарски подрачун КРТ општине Инђија: 
„ДЕПОЗИТ ОД ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ“ 
, на који се уплаћују депозити правних и физичких лица у поступку 
јавног надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Инђија.

II

Задужује се начелник Одељења за привреду и финансије да 
припреми потребну документацију и поднесе захтев за отварање 
наменског подрачуна у Регистар корисника јавних средстава код 
Управе за трезор, а у складу са законом и другим прописима.

III

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
иима се објавити у „Службеном листу општине Инђија“
Број: 40-434/2013-II
Датум: 06.08.2013.      
Инђија   Председник општине,
    Петар Филиповић,с.р.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке 
о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист 
општина Срема», број 19/2006), Председник општине Инђија је дана 16. 08. 2013. године, донео

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

и расписује 

О Г Л А С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ 

I Предмет јавног надметања 

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Инђија 
у следећим катастарским општинама:

КО Број јавног 
надметања

Површина Почетна цена Депозит 20% Период закупа
(ха, ари, м2) ( динари/ха) (динари) (година)

БЕШКА

1 0,1701 30.000 1.021 3
2 0,8132 52.000 8.457 3
3 2,3698 48.000 22.750 3
4 50,5547 48.000 485.325 1
5 0,2719 41.000 2.230 3
6 0,1964 41.000 1.610 3
7 0,1676 41.000 1.374 3
8 0,2550 36.000 1.836 3
9 0,4126 41.000 3.383 3
10 0,1000 36.000 720 3
11 0,2860 41.000 2.345 3
12 0,0551 41.000 452 3
13 0,3133 41.000 2.569 3
14 38,0811 48.000 365.579 1
15 27,4075 48.000 263.112 3

ИНЂИЈА 16 3,9982 48.000 38.383 3
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КРЧЕДИН

17 34,3000 41.000 281.260 3
18 0,1524 41.000 1.250 3
20 30,3000 41.000 248.460 3
22 37,2996 41.000 305.857 3
23 22,3197 41.000 183.022 3
24 0,8102 41.000 6.644 3
25 39,5151 48.000 379.345 3
26 14,5101 52.000 139.297 3
28 41,0407 48.000 393.991 3
29 11,7314 48.000 112.621 3
30 34,0379 48.000 326.764 3
31 2,8144 48.000 27.018 3
32 27,6826 48.000 265.753 3
33 42,1845 48.000 404.971 3
34 3,8659 52.000 40.205 3
35 0,0821 41.000 673 3
36 0,3884 48.000 3.729 3
37 0,8452 52.000 8.790 3
38 0,5755 48.000 5.525 3
39 3,6231 41.000 29.709 3
40 0,1997 41.000 1.638 3
41 4,1508 36.000 29.886 3
42 20,1800 36.000 145.296 3
43 0,8330 36.000 5.998 3
44 0,5719 36.000 4.118 3
45 1,1747 36.000 8.458 3
46 0,2974 36.000 2.141 3
47 0,3669 36.000 2.642 3
48 0,7308 36.000 5.262 3
49 56,8276 36.000 409.159 3
50 39,7858 41.000 326.244 3

ЉУКОВО

51 5,7384 48.000 55.089 3
52 0,6790 57.000 7.741 3
53 0,0938 57.000 1.069 3
54 0,7643 52.000 7.949 3
55 0,8632 52.000 8.977 3
56 2,0205 36.000 14.548 3

МАРАДИК

57 0,2689 52.000 2.797 3
58 0,2932 52.000 3.049 3
59 19,3105 41.000 158.346 1
60 0,2140 30.000 1.284 3
61 22,3533 57.000 254.828 1
62 1,1499 41.000 9.429 3
63 0,5445 41.000 4.465 3
64 0,7956 36.000 5.728 3

НОВИ КАРЛОВЦИ 65 40,4265 57.000 460.862 1
66 1,7264 52.000 17.955 3
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НОВИ СЛАНКАМЕН

67 0,0687 48.000 660 3
68 0,0897 41.000 736 3
69 0,1093 41.000 896 3
70 1,3729 41.000 11.258 3
71 1,5455 36.000 11.128 3
72 0,6586 36.000 4.742 3
73 0,8059 36.000 5.802 3
74 0,3989 30.000 2.393 3
75 0,2151 30.000 1.291 3
76 0,1219 36.000 878 3
77 0,2356 36.000 1.696 3
78 0,0989 41.000 811 3
79 0,6923 41.000 5.677 3
80 0,3938 36.000 2.835 3
81 15,9306 36.000 114.700 3
82 0,2441 52.000 2.539 3
83 2,1873 36.000 15.749 3
84 15,0000 52.000 156.000 3
85 15,0000 52.000 156.000 3
86 15,0000 48.000 144.000 3
87 16,9373 48.000 162.598 3
88 13,0000 52.000 135.200 3
89 20,1276 52.000 209.327 3
90 19,0000 52.000 197.600 3
91 19,0000 52.000 197.600 3
92 16,5500 52.000 172.120 3
93 15,0000 52.000 156.000 3

СТАРИ СЛАНКАМЕН
94 1,6618 48.000 15.953 1
95 16,0964 48.000 154.525 1
97 1,5470 30.000 9.282 3

ЧОРТАНОВЦИ

98 75,4181 36.000 543.010 3
99 0,5754 41.000 4.718 3
100 1,9023 41.000 15.599 3
101 6,7844 48.000 65.130 3
102 0,8848 30.000 5.309 3
103 21,5332 36.000 155.039 3

УКУПНО  1.012,0793    
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских 

парцела по катастарским општинама и списак парцела по 
формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет 
издавања у закуп, може се извршити у просторијама Агенције за 
економски развој општине Инђија, ул. Војводе Степе 48, у Инђији, 
сваког радног дана за време трајања огласа у времену од 09,00 до 
14,00 часова. Контакт особа Драган Јанковић, тел. 022/55 60 60.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се 
не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп 
може се извршити петком и средом за време трајања огласа у 
времену од 09,00 – 14,00 часова. Заинтересовани понуђачи за 
обилазак земљишта, дужни су да се пријаве дан раније, Агенцији за 
економски развој општине Инђија, ул. Војводе Степе 48, у времену 
од 09,00 до 14,00 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање 
за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође 
до промена површине из огласа по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се 
спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа 
пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице 
које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за 
пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

II Услови за пријављивање на јавно надметање

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у држвној својини има:

правно и физичко лице које је уписано у Регистар •	
пољопривредних газдинстава и има активан статус 

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање 
понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним 
фотокопијама и то: 

лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног •	
регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 
огласа) за правна лица
важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава•	

 3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање 
доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу 
наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање 
појединачно, на посебан рачун Општинске управе Инђија са бројем 
и позивом на број наведеним у формулару за пријављивање.

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит 
ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу 
депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да 
најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не 
враћа.

5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне 
цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварање понуда, 
у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене. 

6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено 
достављена најмање једна пријава.

7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом 
кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе 
из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта 
у државној својини као и она која су извршила ометање поседа 
пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано 
одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом 

давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III Документација за пријављивање на јавно надметање 

формулар за пријављивање (попуњен у целости и •	
потписан); 
доказ о уплати депозита;•	
лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног •	
регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања 
огласа) за правна лица;
важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава.•	

Документација за пријављивање на јавно надметање из тачке 
2 и 3, став 1 овог члана мора бити оригинал, односно оверена 
фотокопија.

Формулар пријаве и адресиране коверте се могу преузети 
сваког радног дана у просторијама Агенције за економски развој 
општине Инђија, ул. Војводе Степе 48 у времену од 09,00 до 14,00 
часова, у Инђији. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са 
садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора 
да пише:

НА ПРЕДЊОЈ СТРАНИ:

Адреса: 

Општина Инђија Цара Душана број 1

КОМИСИЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА 
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ

ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

БРОЈ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ____ КО __________________

НА ЗАДЊОЈ СТРАНИ:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена 
документација.

IV Рок за подношење пријаве 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 
сати, дана 20. 09. 2013. године. Благовременим ће се сматрати све 
пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине 
Инђија до наведеног рока. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V Јавно надметање 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог 
Огласа одржаће се у згради Општине Инђија, Сала број 1, Цара 
Душана број 1, и то:

К.О. Инђија, К.О. Нови Карловци и К.О. Стари Сланкамен 1. 
дана 23. 09. 2013. године са почетком у 12,00 часова.
К.О. Љуково, К.О. Крчедин и К.О. Марадик дана 24. 09. 2013. 2. 
године са почетком у 10,00 часова.
К.О. Бешка, К.О. Нови Сланкамен и К.О. Чортановци дана 25. 3. 



Број 12, страна број Службени лист општине Инђија понедељак, 02. септембар 2013282
09. 2013. године са почетком у  10,00 часова.

VI Плаћање закупнине 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII Средства обезбеђења плаћања 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 15 дана од 
правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу 
утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде преко Oпштинске управе Општине Инђија.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа 
закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, 
а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и:

гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине •	
пољопривредног земљишта или
решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште •	
у висини двоструке вредности годишњег закупа 
пољопривредног земљишта или
уговор о јемству јемца ( правно лице ) или•	
доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине •	
као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у 
случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за 
последњу годину закупа.

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор 
о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава 
обезбеђења наплате. 

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу општине Инђија», 
листу «Сремске новине», на огласној табли Општинске управе 
општине Инђија, огласној табли месних канцеларија и на веб порталу 
општине Инђија www.indjija.net, с тим што ће се рок за подношење 
пријава рачунати од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Инђија».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-71/2013-II   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 16. 08. 2013. године
И н ђ и ј а         Петар Филиповић,с.р.
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