
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 

29/20 ), члана 29. Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број116/07, 88/09, 104/09-

др.закон, 10/15 и 36/18), члана 41.став 8. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) и члана 5. 

Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације општине Инђија („Службени лист 

општине Инђија“ број 11/16  и 26716), 

 Општински штаб за ванредне ситуације општине Инђија, на седници одржаној 

дана  30. 04.2020. године, доноси  

 

 

 

     Н А Р Е Д Б У 

 
      I 
1.НАРЕЂУЈЕ СЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ општине ИНЂИЈА, Одељењу за привреду и 

инвестиције, да од 4.маја 2020 године, организује градски и пиградски превоз путника на 

територији општине Инђија, по реду вожње који важи суботом.  

Такође се обавезује СП „Ласта“ А.Д. Београд –РЈ „Ласта Срем“ Стара Пазова, да превоз путника 

врши уз обавезно коришћење заштитне маске и рукавица, од стране путника и возног особља, 

односно уз поштовање свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне 

болести COVID- 19. 

 

2.НАРЕЂУЈЕ СЕ Предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија, да од 11.маја 2020.године, 

организује почетак рада целодневног борвка у предшколским установама,  уз стриктно 

поштовање свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести 

COVID- 19 а којима се осигурава безбедност деце и запослених. 

 

3. ДОЗВОЉАВА СЕ РАД од 4. маја 2020. године, Аутлет центару у Инђији, уз поштовање свих 

превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID- 19 а којима 

се осигурава безбедност запослених и купаца, стим што у продавници може бити само један 

купац на 10 m2. пословног простора. 

 

4.ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ  Скупштини општине Инђија, да донесе Одлуку да се овезници накнаде 

за коришћење јавне површине у пословне сврхе постављањем летњих башти, у 2020-ој години, 

ослободе плаћања накнаде за квадратуру летње баште из 2019.  

 

5.НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈП Ингас“ Инђија и ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, да због 

спречавања ширења заразне болести COVID- 19 , не врше очитавање потрошње  гаса и воде по 

домаћинствима за месец април, већ да потрошњу гаса односно воде за месец април 2020.године, 

фактуришу на бази потрошње гаса односно воде за месец април 2019.године, а да стварну 

потрошњу утврде по извршеном очитавању по престанку ванредног стања и тада изврше 

корекцију издатих рачуна потрошачима. 

 

6. НАРЕЂУЈЕ СЕ  ЈКП „Комуналац „ Инђија, да организује сахрањивање умрлих, уз присуство 

највише 30 лица а уз поштовање свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења 

заразне болести COVID- 19. 

 

 

 

      II 

 Ова наредба ступа на снагу одмах, а исту објавити у „Службеном листу општине 

Инђија“. 

 



 

  ОПШТИНСКИ  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

    ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

 

 

Број:06-47/2020-I 

Дана:30.04.2020.године       Командант Општинског штаба 

Инђија        Владимир Гак 

 
 

 

 

 


