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На основу члана 55.став 1.тачка 15. а у вези тачке 2.члана 55.став1. Статута општине Инђија-пречишћен 

текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Председник општине Инђија, дана 01.07.2016. године, доноси 

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е
О		ОБРАЗОВАЊУ		СТРУЧНОГ		РАДНОГ		ТЕЛА

 
I

У циљу вршења надлежности  предлагања начина решавања питања  о којима одлучује Скупштина општине, 
образује се стручно радно тело, у следећем саставу:

 1.Владимир Гак, председник;
 2.Милан Предојевић, члан;
 3.Милан Радуљица,  члан;
 4.Милан Кончаревић, члан;,
 5.Александар Банић, члан;

II
 Задатак радног тела из тачке I овог  Решења  је:

-  да изврши анализу донетих стратешких и других аката  Скупштине општине Инђија и да на основу  
извршене анализе, сагледа потребу за евентуалном променом  постојећих или израдом нових одлука, стратегија и 
планова.   

- да размотри  питања из надлежности општине, те у том смислу, да  мишљење   о економичном, сврсисходном 
и целисходном начину решавања истих, како би Председник општине у складу са својим овлашћењима, о сваком 
конкретном питању о којима одлучује Скупштина општине,  предложио  начин решавања тог питања  и самим тим 
усмерио рад Општинске управе.

III

Члановима стручног радног тела из тачке I овог Решења, припада  накнада у месечном нето износу од 
30.000,00 (словима:тридесетхиљададинара).

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“.

ОПШТИНА	ИНЂИЈА

Број:02-234/2016-II
Дана:01.07.2016.	 	 	 	 	 	 	 																																									Председник	с.р.
Инђија		 	 	 	 	 																																																									дипл.правник	Владимир	Гак

-------------------------------



Број 13, страна број  670                                     Службени лист општина Инђија                            Петак. 15.јул.2016.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.113)(094.5)

СЛУЖБЕНИ лист општине Инђија / главни и одговорни 
уредник Драгана Степановић. - Год. 1, бр. 1 (9.апр. 2012) - 
- Инђија : Општинска управа општине Инђија, 2012-.- 42 цм

Једном до два пута месечно
ISSN 2334-6620
CORBISS.SR-ID 276035079

Издавач : Општинска управа општине Инђија, Одељење за правне и скупштинске послове,
Инђија Цара Душана 1.

Главни и одговорни уредник: Драгана Степановић
Телефон : 022/561-322, Факс: 022/560-625,  Мејл: 

Матични број :  08027536, ПИБ: 102198438
Текући рачун 840 - 742351843 - 94, Приход општинских органа управе

По моделу 97 са позивом на број 44 212
Рачунарска обрада и штампа: Општинска управа општине Инђија

САДРЖАЈ
Бр.	акта					Назив	акта																																																																																																																																														Страна

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ

927 Решење о образовању стручног радног тела............................................................................................................669


