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Разматрајући услове за учешће на конкурсу и
захтевану документацију Јавним конкурсом за доделу
бесповратних средстава локалним самоуправама са
територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из
области електронских комуникација и информационог
друштва за 2016.годину, који је расписао Покрајински
секретаријат за привреду и туризам дана 06. децембра
2016. 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 дана 15.
децембра 2016. године, донело
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ИЗНОСУ
СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗРАДУ
СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА, РАДИ ПОВЕЋАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
I
Општина Инђија приступа реализацији Пројекта
за израду система видео надзора у образовним
установама (ОШ „Петр Кочић“ Љуково и Предшколска
установа „Бошко Буха“ Инђија објекат „Сунце“), ради
повећања безбедности ученика у складу са условима
Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава
локалним самоуправама са територије АП Војводине
за суфинансирање пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва за 2016. годину,
који је расписао Покрајински секретаријат за привреду и
туризам дана 06. децембра 2016. године, кандидовањем
предметног пројекта на наведени конкурс.
II
Средства за сопствено учешће Општине Инђија за
реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, обезбедиће
се Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину.
III
Утврђује се да неопходна средства за сопствено
учешће Општине Инђија у реализацији овог пројекта
износе 65.998,54 динара, што представља 10% од укупне
вредности пројекта која са обрачунатим ПДВ износи
659.985,43 динара.
Општинско веће одобрава да се у поступку
израде Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину,

Цена примерка:
Годишња претплата:

пројектује износ из претходног става за учешће општине
Инђија у реализацији предметног пројекта.
IV
Након
додељивања
уговора,
доставити
Покрајинском секретаријату за привреду и туризам
Одлуку о буџету за 2017. годину, као и средство
финансијског обезбеђења, сагласно јавном конкурсу.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 401-489/2016-III
Дана: 15. децембра 2016. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1324
Разматрајући услове за учешће на конкурсу и
захтевану документацију Јавним конкурсом за доделу
бесповратних средстава локалним самоуправама са
територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из
области електронских комуникација и информационог
друштва за 2016. годину, који је расписао Покрајински
секретаријат за привреду и туризам дана 06. децембра
2016. 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 дана
15. децембра 2016. године, донело
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ИЗНОСУ
СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗРАДУ
СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА НА
РАСКРСНИЦИ У ИНЂИЈИ,
РАДИ ПОБОЉШАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА И ГРАЂАНА
I
Општина Инђија приступа реализацији Пројекта
за израду система видео надзора на раскрсници у Инђији
(Краља Петра I - Соње Маринковић - Бранка Радичевић),

Број 23, страна број 1142

Службени лист општине Инђија

Понедељак 19. децембар 2016.

ради побољшања безбедности саобраћаја и грађана у складу са условима Јавног конкурса за доделу бесповратних
средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва за 2016. годину, који је расписао Покрајински секретаријат за привреду и
туризам дана 06. децембра 2016. године, кандидовањем предметног пројекта на наведени конкурс.
II
Средства за сопствено учешће Општине Инђија за реализацију пројекта из тачке I ове Одлуке, обезбедиће се
Одлуком о буџету општине Инђија за 2017. годину.
III
Утврђује се да неопходна средства за сопствено учешће Општине Инђија у реализацији овог пројекта износе
164.999,82 динара, што представља 10% од укупне вредности пројекта која са обрачунатим ПДВ износи 1.649.998,20
динара.
Општинско веће одобрава да се у поступку израде Одлуке о буџету општине Инђија за 2017 годину, пројектује
износ из претходног става за учешће општине Инђија у реализацији предметног пројекта.
IV
Након додељивања уговора, доставити Покрајинском секретаријату за привреду и туризам Одлуку о буџету
за 2017. годину, као и средство финансијског обезбеђења, сагласно јавном конкурсу.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 401-490/2016-III
Дана: 15. децембра 2016. године
Инђија
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр.
18/2010) члана 1., 2. и 3. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја
који се уписује у васпитну групу („Сл. гласник РС“ бр. 44/2011) и члана 55. став 1. тачка 12. Статута Општине
Инђија – Пречишћени текст („Сл. лист Општина Инђија“ бр. 9/2013 и 15/2010)
Председник општине Инђија доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ
У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА У РАДНОЈ 2016/17. ГОДИНИ
I
Овим Решењем утврђује се да васпитне групе у Предшколској установи „Бошко Буха“ у Инђији, могу имати
већи односно мањи број деце, од Законом утврђеног броја.
II
Због немогућности да према исказаним потребама родитеља сва деца буду обухваћена васпитно образовним
радом, у складу са нормативом о броју деце у васпитним групама утврђеним Законом, већи број деце утврђује се у
следећим васпитним групама:
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1. Објекат „Сунце“ Инђија
Ред.
број

Васпитна група

1.
2.
3.

млађа јаслена група
старија јаслена група
старија јаслена група

4.
5.
6.
7.
8.
9.

старија јаслена група
старија јаслена група
млађа васпитна група
млађа васпитна група
млађа васпитна група
мешовита васпитна
група
мешовита васпитна
група
средња васпитна група
средња васпитна група
средња васпитна група
старија васпитна група
старија васпитна група
старија васпитна група
старија васпитна група
мешовита васпитна
група

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Узраст деце
(година рођења)

Број деце по
нормативу + 20%

Број
уписане
деце
20
25
24

Боравак

2015. год.
2014. год.
2014. год.

12 + 2 = 14
16 + 3 = 19
16 + 3 = 19

целодневни
целодневни
целодневни

2014. год.
2014. год.
2013. год.
2013. год.
2013. год.
2012. и 2013. год.

16 + 3 = 19
16 + 3 = 19
20 + 4 = 24
20 + 4 = 24
20 + 4 = 24
20 + 4 = 24

25
24
27
29
30
30

целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни

2011., 2012. и 2013.
год.
2012. год.
2012. год.
2012. год.
2011. год.
2011. год.
2011. год.
2011. год.
2011., 2012., 2013. и
2014. год.

20 + 4 = 24

29

целодневни

24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
20 + 4 = 24

30
29
29
31
31
30
26
24

целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
(поподневна)

Број деце по
нормативу + 20%

Број
уписане
деце
19
24
29
31
31
31

Боравак

Број
уписане
деце
18
27
28
33
28

Боравак

2. Објекат „Невен“ Инђија
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Васпитна група

млађа јаслена група
старија јаслена група
млађа васпитна група
средња васпитна група
старија васпитна група
мешовита васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)
2015. год.
2014. год.
2013. год.
2012. год.
2011. год.
2011., 2012. и 2013.
год.

12 + 2 = 14
16 + 3 = 19
20 + 4 = 24
24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
20 + 4 = 24

целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни

3. Објекат „Маслачак“ Бешка
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Васпитна група

мешовита јаслена група
млађа васпитна група
средња васпитна група
старија васпитна група
мешовита васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)
2014. и 2015. год.
2013. и 2014. год.
2012. год.
2011. год.
2011., 2012. и 2013.
год.

Број деце по
нормативу + 20%
12 + 2 = 14
20 + 4 = 24
24 + 4 = 28
24 + 4 = 28
20 + 4 = 24

целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
целодневни
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4. Објекат „Сунцокрет “ Нови Карловци
Ред.
број
1.
2.

Васпитна група

Узраст деце
(година рођења)

Број деце по
нормативу + 20%

мешовита васпитна
група
припремна васпитна
група

2012. и 2013. год.

20 + 4 = 24

2010. год.

26 + 5 = 31

Број
уписане
деце
29
28

Боравак

целодневни
полудневни

5. Објекат „Цврчак “ Крчедин
Ред.
број
1.

Васпитна група

мешовита васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)
2011., 2012., 2013. и
2014.год

Број деце по
нормативу + 20%
20 + 4 = 24

Број
уписане
деце
26

Боравак

Број
уписане
деце
29

Боравак

целодневни

6. Објекат „Пчелица “ Нови Сланкамен
Ред.
број
1.
2.

Васпитна група

Узраст деце
(година рођења)

мешовита васпитна
група
старија васпитна група

2012., 2013. и 2014.
год.
2011. год.

Број деце по
нормативу + 20%
20 + 4 = 24
20 + 4 = 24

30

целодневни
целодневни

7. Објекат „Бамби “ Марадик
Ред.
број
1.
2.

Васпитна група

мешовита васпитна
група
припремна васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)
2011., 2012., 2013. и
2014. год.
2010. год.

Број деце по
нормативу + 20%
20 + 4 = 24
26 + 5 = 31

Број
уписане
деце
21
28

Боравак

целодневни
полудневни

8 . Објекат „Ђурђевак“ Чортановци
Ред.
број
1.
2.

Васпитна група

мешовита васпитна
група
припремна васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)
2011., 2012., 2013. и
2014. год.
2010. год.

Број деце по
нормативу + 20%
20 + 4 = 24
26 + 5 = 31

Број
уписане
деце
26
28

Боравак

целодневни
полудневни

9. ОШ „Душан Јерковић“ Инђија
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Васпитна група

припремна васпитна
група
припремна васпитна
група
припремна васпитна
група
припремна васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)

Број деце по
нормативу + 20%

Број
уписане
деце
28

Боравак

2010. год.

26 + 5 = 31

целодневни

2010. год.

26 + 5 = 31

27

полудневни

2010. год.

26 + 5 = 31

27

полудневни

2010. год.

26 + 5 = 31

27

полудневни
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III
Због немогућности за формирање васпитних група у складу са нормативом о броју деце у васпитним
групама утврђених Законом, мањи број деце утврђује се у следећим васпитним групама.
1. Објекат „Маслачак“ Бешка
Ред.
број
1.
2.

Васпитна група

припремна васпитна
група
припремна васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)

Број деце по
нормативу + 20%

2010. год.

26 + 5 = 31

2010. год.

26 + 5 = 31

Број
уписане
деце
25
18

Боравак

целодневни
полудневни

2. Објекат „Пчелица “ Нови Сланкамен
Ред.
број
1.

Васпитна група

припремна васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)
2010. год.

Број деце по
нормативу + 20%
26 + 5 = 31

Број
уписане
деце
13

Боравак

полудневни

3. ОШ „Петар Кочић“ Инђија
Ред.
број
1.

Васпитна група

Узраст деце
(година рођења)

Број деце по
нормативу + 20%

припремна васпитна
група
припремна васпитна
група

2010. год.

26 + 5 = 31

2010. год.

3.

припремна васпитна
група

2010. год.

4.

припремна васпитна
група

2010. год.

26 – 3 = 23
(1 дете са сметњама
у развоју)
26 – 3 = 23
(1 дете са сметњама у
развоју)
26 + 5 = 31

2.

Број
уписане
деце
25

Боравак

целодневни

21

полудневни

20

полудневни

24

полудневни

4. ОШ „Душан Јерковић“ Инђија
Ред.
број
1.

Васпитна група

припремна васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)
2010. год.

Број деце по
нормативу + 20%
26 + 5 = 31

Број
уписане
деце
25

Боравак

Број
уписане
деце
24

Боравак

полудневни

5. ОШ „Јован Поповић“ Инђија
Ред.
број
1.
2.

Васпитна група

припремна васпитна
група
припремна васпитна
група

Узраст деце
(година рођења)

Број деце по
нормативу + 20%

2010. год.

26 + 5 = 31

2010. год.

26 + 5 = 31

17

полудневни
полудневни

Број 23, страна број 1146

Службени лист општине Инђија

Понедељак 19. децембар 2016.

6. ПРИПРЕМНЕ ГРУПЕ ПРИ ОСНОВНИ ШКОЛАМА
Ред.
број
1.
2.

3.

Основна школа

„Петар Кочић“ Љуково
– „Мала школа“
„Душан Јерковић“
Јарковци – „Мала
школа“
„ 22 јули“ Крчедин

Узраст деце
(година рођења)

Број деце по
нормативу + 20%

2010.,2011., 2012.,
2013.год.
2010.,2011., 2012.,
2013.год.

20 + 4 = 24

Број
уписане
деце
12+5=17

Боравак

20 + 4 = 24

5+15=20

полудневни

2010. год.

26 + 5 = 31

20

полудневни

полудневни

IV
Решење објавити у „Службеном листу Општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-358/2016 –II-1
Дана: 03. октобра 2016. године
Инђија
-------------------------

Председник,
Владимир Гак, с.р.

1326
На основу члана 55.став 1. тачка 15. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13)
а у вези члана 5. став 1. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшању услова становања
породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом
материјалу и/или опреми, закљученим између Коместијата за избеглице и миграције Републике Србије и општине
Инђија број 401-308/2016-II од 24.05.2016. године,
Председник општине Инђија, дана, 21.09 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА
КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У
ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И /ИЛИ ОПРЕМИ
I
Образује се Комисија општине Инђија за избор корисника помоћи за сеоске куће са окућницом и доделу
једнократне помоћи у грађевинском материјалу стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз
куповину с и /или опрему (у даљем тексту: Комисија).
У састав Комисије именују се:
1. Милан Радуљица, председник
Мрђа Милорад, заменик преседника
2. Тијана Дошен, члан
Вера Каплар, заменик, члана
3. Снежана Иваниш, члан
Драган Кривошија, заменик члана
4. Сава Ђурић, члан
Сандра Николић, заменик члана
5. Радмило Дедовић, члан
Југослав Кораћ, заменик члана

II
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III
Задатак Комисије је:
1. Да донесе Правилник о раду Комисије, који мора да
садржи:
- поступак рада Комисије;
- поступак објављивања јавног позива;
- документацију потребну за учешће на јавном позиву;
- услове и критеријуме за избог корисника;
- поступак израде и оглашавања предлога листе;
- поступак подношења приговора и одлучивања по
истом;
- поступак израде и оглашавања коначне листе;
- одлуку о додели помоћи при куповини сеоске куће са
окућницом и додатне помоћи у грађевинском или другом
материјалу и/или опреми за предметну сеоску кућу;
- друга питања од значаја за рад Комисије и избор
корисника.
2. Распише Јавни позив за избор корисника у року од 15
дана од дана образовања Комисије, спроведе поступак и
донесе одлуку о избору корисника помоћи, а све ускладу
са Правилником о раду Комисије.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-393/2016 –II
Дана: 21. септембра 2016. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1327
На основу члана 55.став 1. тачка 15. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13) а у вези члана 5. став 1. Уговора о сарадњи,
закљученим између Коместијата за избеглице и
миграције Републике Србије и општине Инђија број
401-307/2016-II од 24.05.2016. године,
Председник општине Инђија, дана 21.09. 2016.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА
СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
ЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ
ГРАЂЕВИНСКОГМАТЕРИЈАЛА
I
Образује се Комисија општине Инђија за избор
корисника помоћи за доделу средстава намењених
побољшању услова становања интерно расељених лица
кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту:

Понедељак 19. децембар 2016.

Комисија).
1.
2.
3.
4.
5.

II
У састав Комисије именују се:
Ратко Шарић, председник
Јандро Мрђа, члан
Александар Банић, члан
Сава Ђурић , члан
Милан Радуљица , члан

III
Задатак Комисије је:
1. Да донесе Правилник о раду Комисије, који мора да
садржи:
- поступак рада Комисије;
- поступак објављивања јавног позива;
- документацију потребну за учешће на јавном позиву;
- услове и мерила за избог корисника;
- поступак израде и оглашавања предлога листе;
- поступак подношења приговора и одлучивања по
истом;
- поступак израде и оглашавања коначне листе;
- доношење одлуку о додели помоћи запобољшање
услова становања интерно расељених лица кроз набавку
грађевинског материјала;
- друга питања од значаја за рад Комисије .
2. Распише Јавни позив за избор корисника у року од 15
дана од дана образовања Комисије, спроведе поступак и
донесе одлуку о избору корисника помоћи, а све ускладу
са Правилником о раду Комисије.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-394/2016 –II
Дана: 21. септембра 2016. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1328
На основу члана 55. став 1. тачка 12. Статута
општине Инђија - пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, 9/13),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
I
Ученицима, који су уписани у први разред
основних школа на територији општине Инђија у
школској 2016/2017. години, доделиће се по један
комплет образовног прибора.
Укупан број комплета образовног прибора
из става 1. ове тачке износи 435 (словима:
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четиристотридесетипет).
Одељењима првих разреда основних школа на
територији општине Инђија у школској 2016/2017.
години, доделиће се по једна магнетна табла са словима
азбуке.
Укупан број магнетних табли из става 3. ове тачке
износи 22 (словима: двадесетдва).

60% од укупних трошкова превоза.

II
Количина комплета образовног прибора из тачке I
став 2. овог Решења увећава се до 15% ради обезбеђења
довољне количине, сходно коначном броју уписаних
ученика у први разред основних школа на територији
општине Инђија, који се утврђује на почетку школске
године.

III
О спровођењу овог Решења стараће се Одељење
за друштвене делатности и Одељење за привреду и
финансије Општинске управе општине Инђија.

III
Средства за финансирање комплета образовног
прибора и магнетних табли са словима азбуке из тачке I
овог Решења обезбедиће се из средстава обезбеђених у
буџету општине Инђија за 2016. годину.
IV
Задужује се Одељење за друштвене делатности
и Одељење за привреду и финансије за реализацију
набавке добара из тачке I овог Решења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 61-84/2016 –II
Дана: 09. августа 2016. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1329
На основу члана 55. став 1. тачка 3. и 12. Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број 9/13), и члана 11. Одлуке о
буџету општине Инђија за 2016. годину („Службени
лист општине Инђија“, број 18/15),
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
I
За регресирање трошкова превоза у међумесном
саобраћају за ученике средњих школа који имају
пребивалиште на територији општине Инђија, а нису
смештени у установе за смештај и исхрану ученика, у
току првог полугодишта школске 2016/2017. године, за
месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2016.
године, из буџета општине Инђија финансираће се
трошкови превоза у међумесном саобраћају, у висини од

II
Средства за намену из тачке I овог Решења
преносиће се месечно на жиро рачун међумесног
превозника СП „Ласта“ а.д. Београд ПО „Ласта-Срем“
АС Инђија, на основу достављених фактура.

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 61-86/2016 –II
Дана: 31. августа 2016. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------1330
На основу члана 55. став 1. тачка 6. Статута
општине Инђија – пречишћени текст („Службени лист
општине Инђија број 9/13)
Председник општине Инђија, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ У ИНЂИЈИ
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова у Народној библиотеци
„Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији, број 166. године који је
донела в.д. директорка Народне библиотеке „Др Ђорђе
Натошевић“ у Инђији, дана 20. октобра 2016.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-393/2016 –II
Дана: 28. новембра 2016. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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