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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
10
На основу члана 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(«Службени гласник РС» број 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 40. став 1. тачка 4. Сатута општине
Инђија («Службени лист општине Инђија» број 5/19) и
Мишљења Савета за запошљавање општине Инђија, бр.
06-14/2020-II-3 од 28.01.2020. године
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 31. јануара 2020. године доноси
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
Акционим планом запошљавања општине
Инђија за 2020. годину дефинишу се циљеви и приоритети
политике запошљавaња и утврђују се програми и
мере које ће се реализовати у 2020. години, како би се
допринело пуној имплементацији стратешког циља
политике запошљавања у општини Инђија. Акциони
план запошљавања представља операционализацију
Стратегије одрживог развоја општине Инђија у периоду
2015 – 2020. године («Службени лист општине Инђија»,
број 15/14), а у изради овог документа и дефинисању
циљева и приоритета политике запошљавања
учествовали су социјални партнери, релевантне
институције и друге заинтересоване стране.
Циљ израде акционог плана запошљавања је,
пре свега:
- Повећање запослености;
- Подстицање запошљавања и укључивања теже
запошљивих лица на тржиште рада кроз реализацију
мера активне политике запошљавања;
- Побољшање услова на тржишту рада и унапређење
институција тржишта рада;
- Постизање промене структуре незапослених лица
у циљу прилагођавања потребама на тржишту рада,
унапређењем квалитета радне снаге и улагањем у
људски капитал;
- Спровођење нових институционалних форми решавања
питања запошљавања;
- Развој предузетништва.
Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености, утврђена је могућност да
локална самоуправа, која у оквиру Акционог плана

Цена примерка:
Годишња претплата:

запошљавања, обзбеђује више од половине средстава
потребних за финансирање одређеног програма или
мера активне политике запошљавања, може поднети
захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, за учешће у финансирању тог
програма или мере.
Услов
за
одобравање
средстава
за
суфинансирање програма и мера активне политике
запошљавања је да локална самоуправа има:
- Формиран локални савет запошљавања,
- Донет годишњи Локални акциони план запошљавања,
- Обезбеђено више од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мера, и
- Усклађене програме и мере са приоритетима и
циљевима локалног економског развоја и локалног
тржишта рада,
- Усклађен локални акциони план запошљавања са
Националним и Покрајинским акционим плановима
запошљавања.
Акциони план садржи све елементе предвиђене
чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, а који се односе на:
- Макроекономски оквир за стварање и примену
политике запошљавања,
- Стање и токове на тржишту рада,
- Циљеве и приоритете политике запошљавања,
- Програме и мере активне политике запошљавања
за наредну годину, са одговорностима за њихово
спровођење и потребним средствима,
- Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе
финансирања,
- Носиоце послова реализације Акционог плана,
- Категорије теже запошљивих лица које имају приоритет
у укључивању у мере активне политике запошљавања,
- Индикаторе успешности реализације програма и мера.
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1. ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
1.1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Инђија се налази у АП Војводини на јужним обронцима Фрушке Горе у североисточном
делу Срема и простире се на површини од 385 км². Територију општине Инђија пресецају друмски и
железнички правци Паневропског коридора 10 (Аутопут Е75 и магистрална железничка пруга Београд Будимпешта) и коридора 7 (река Дунав).
Према последњем попису становништва (2011. год.), општина Инђија је имала 47.433 становника, а
према процени РЗС број становника у општини Инђија у 2019. години је 45.854 становника.
Развијена инфраструктура, ефикасна локална администрација и повољан географски положај,
препознати су од стране инвеститора као дестинација са повољном пословном климом за реализацију
инвестиционих пројеката, што представља основни предуслов за економски развој општине.
1.2. СТРАТЕГИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Успех локалне заједнице зависи од њене способности да се прилагоди динамичним условима државне
и међународне тржишне привреде. Стратешко планирање локалног привредног развоја, заједнице користе
како би повећале економски капацитет, побољшале услове за инвестирање, повећале продуктивност и
побољшале конкурентност локалних привредних субјеката, предузећа и радника, као и своју конкуренетност
у односу на друге локалне заједнице.
Способност заједнице да побољша живот својих чланова, створи нове економске прилике и бори се
против сиромаштва, данас зависи од способности заједнице да схвати процес локалног економског развоја, да
наступа стратешки на тржишту које се брзо мења и на коме расте конкуренција.
Сврха локалног економског развоја, као и стратегије локалног економског развоја је да повећа
привредни капацитет локалног подручја да би се побољшала привредна будућност и квалитет живота свих
становника. То је процес у коме се јавни, приватни и невладин сектор удружују да би заједнички радили на
стварању бољих услова за економски раст и стварање нових радних места. Стратешко планирање усмерено је
на уједначавање развоја, ангажовање локалних ресурса, повећавање продуктивности, наступа на тржишту итд.
Основни носилац развоја привреде Инђије је индустрија, у којој доминирају микро, мала и средња
предузећа и велики број предузетничких радњи. У циљу обезбеђења уређеног простора за интензивни развој
индустрије и предузетништвa, Генералним урбанистичким планом Инђије одређене су две урбанистичке
целине – зоне у североисточном и југоисточном делу Инђије, укупне површине од око 800 ха, чиме су
створени основни предуслови за спровођење Стратегије одрживог развоја Општине Инђија.
Индустријске зоне су две потпуно функционалне целине, инфраструктурно опремљене у складу са
потребама постојећих и будућих инвеститора, које при том имају изузетан географско-саобраћајни положај
(близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км, Аеродрома “Београд” 35 км, непосредна близина главних
саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75: Београд - Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд - Загреб,
магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума - Стари Сланкамен, железничких пруга Београд – Инђија
- Нови Сад – Суботица - Будимпешта и Београд – Инђија – Загреб - Љубљана, близина реке Дунав) поставља
Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање.
За обе радне зоне израђени су Регулациони планови у којима је дата даља разрада поставки
Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета
као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и стамбеног дела насеља
што се пре свега одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет услова рада и производње.
1.3. ПРИВРЕДА
У процесу транзиције, у привреди Инђије значајно је измењена структура привредних субјеката како
по делатностима, тако и по броју и величини привредних друштава. Традиционалне делатности, које су биле
носиоци привредних активности у периоду до 2000. године, су у овом процесу практично престале да постоје
(текстилна индустрија, прерада коже, производња намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су
опстале само у области предузетничког привређивања.
Новим, снажним инвестиционим циклусом у Инђији су отворене фабрике, углавном страних
инвеститора, са потпуно новим делатностима, као што су производња цигарета, производња делова за ауто
индустрију, прехрамбена индустрија, производња пумпи за воду, производња опреме за коришћење ТНГ,
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прерада бимасе, производња потпуно нових савремених материјала за грађевинску индустрију, нове услужне
делатности и изградња објеката у области трговине - тржних и пословних центара новог типа, а посебно аутлет
центра са садржајима који значајно унапређују услове живота свих грађана општине Инђија.
Привредна друштва
Инђија је општина са стално растућим бројем привредних друштава и дугом традицијом
предузетништва. У општини Инђија, према званичним извештајима АПР, кретање броја привредних друштава
је следеће:
Број привредних друштава
Статус/година
01. Aктивних
02. Новооснованих
03. Брисаних / угашених

2016.

2017.

2018.

2019.

771

798

831

717

40

38

49

19

13
16
12
Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2019. године

7

Карактеристично смањење броја активних привредних друштава у 2019. години је последица
спровођења поступка принудне ликвидације од стране АПР у складу са чл. 546 и 547. Закона о привредним
друштвима („Сл. Гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/2018), који је покренут код
138 привредних друштава у општини Инђија.
У привреди општине Инђија, данас доминирају микро и мала привредна друштва која чине 96,83 %
укупног броја привредних друштава, док средња и велика привредна друштва чине свега 3,17 % укупног броја
привредних друштава.
Међутим, према броју запослених, у средњим и великим привредним друштвима, запослено је 4.736
лица, што чини 61,25 % укупног броја запослених у привреди Инђије.
Преглед структуре привредних друштава општине Инђија према величиони и броју запослених, дат
је у следећој табели:
Структура привредних друштава према величиони и броју запослених
у 000 РСД
Број запослених у привредним
Разврставање
Привредна друштва
друштвима
правних лица
према Закону
2017. године
2018. године
2017. године
2018. године
о
Структур
Структур
Структур
Структур
рачуноводств
Број
Број
Број
Број
а
у
%
а
у
%
а
у
%
ау%
у
554
89,21
558
77,72
1.376
17,98
1.358
17,56
Микро
Мала

48

7,73

53

7,38

1.836

24,00

1.638

21,18

Средња

17

2,74

17

2,37

3.827

50,02

1.732

22,40

Велика

2

0,32

3

0,42

612

8,00

3.004

38,85

Укупно
621
100,00
631
87,88
7.651
100,00
7.732
100,00
Извор: АПР 2018 (обухваћена привредна друштва која су предала год. фин. Извештај за 2018)
Посматрано према основним параметрима пословања (приходи, нето добит, губитак), у структури
привреде Инђије, средња и велика привредна друштва остварују 75% од укупно остварених прихода и 81 %
од укупно остварене нето добити у привреди Инђије.
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Структура привредних друштава према величиони и резултату пословања
Разврст
авање
правни
х лица
према
Закону
о
рачуно
водству

Структура остварених укупних
прихода из пословања у %

2017

Структура остварене нето
добити у %

2017

2018

у 000 РСД

Структура оствареног нето
губитка у %

2017

2018

10.694.6 14,9 6.364,80
468.0 72,1
8,37 335.054 5,35 339.803 5,43
64
1
6
79
9
13.954.4 19,4 12.899,5 16,9
12,9
13,4 156.4 24,1
811.758
840.664
Мала
98
5
06
5
7
4
04
2
28.000.6
39,0
23.006,7
30,2
1.729.6
27,6
1.260.7
20,1
23.90
Средњ
3,69
56
3
01
4
92
3
61
6
7
а
19.086.1 26,6 33.816,4 44,4 3.382.9 54,0 3.812.5 60,9
0
0,00
Велика
37
1
15
4
54
5
87
6
71.735.9 100, 76.087,4 100, 6.259.4 100, 6.253.8 100, 648.3 100,
Укупно
55
00
28
00
58
00
15
00
90
00
Извор: АПР 2018 (обухваћена привредна друштва која су предала год. фин. Извештај за 2018)
Микро

2018
627.8
78
94.52
8
157.7
97

71,3
3
10,7
4
17,9
3

0

0,00

880.2
03

100,
00

Услови тржишног пословања опредељују делатност привреде општине Инђија, у којој доминирају
привредна друштва из области трговине, прерађивачке индустрије и услужних делатности, што је
приказано у следећој табели:

СТРУКТУРА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У ОПШТИНИ
ИНЂИЈА ПРЕМА РЕГИСТРОВАНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
30,9%

35,0%
30,0%

25,0%

22,3%

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

7,4%

6,2%

5,0%

6,2%

1,9%

0,0%

Извор: АПР 2019
Међутим, према броју запослених, доминантна је прерађивачка индустрија у којој је ангажовано око
2/3 укупно запослених у привреди Инђије, као директна последица страних директних инвестиција и изградње
нових погона страних инвеститора (ИГБ, Грундфос, Фармина и др.).
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СТРУКТУРА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ ПО ДЕЛАТНОСТИМА ПОСЛОВАЊА
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

62,5%

16,2%
3,2%

4,6%

2,9%

4,9%

5,7%

Извор: АПР 2019
Општина Инђија, различитим мерама подстицаја доприноси сталном унапређењу пословања
постојећих микро, малих и средњих предузећа и предузетника, привлачењу нових инвеститора, отварању
нових привредних друштава и предузетничких радњи, а пре свега кроз:






Јачање финансијске подршке укључивањем великог броја привредних субјеката у програме фондова
за развој АПВ и РС, као и различите програме субвенција Владе РС (за нове инвестиције, за ново
запошљавање, за пољопривреду, за грађевинарство, за увођење нових технологија и сл.),
Јачање капацитета и унапређење ефикасности општинске администрације,
Јачање комуникације са привредним субјектима, подршка и активно укључивање у спровођење мера
утврђених Стратегијом привредног развоја Општине,
Прављење базе података о расположивом стручном особљу, о локалним компанијама, новим домаћим
и страним инвеститорима,
Едукацију радне снаге и прилагођавањем специјализованих послова потребама тржишта рада, и сл.

Предузетништво
Традиционална карактеристика привреде Инђије је развијена предузетничка иницијатива, која је у
пуној мери извршила прилагођавања измењеној привредној структури и новим стандардима и захтевима
тржишта, како у општини Инђија, тако и у Републици Србији. Према последње јавно доступној евиденцији
АПР, у Инђији је укупно регистровано 1.662 активне предузетничке радње.
Број предузетника
2016.
2017.
2018.
Статус/година
1435
1479
1594
01. Aктивних
210
198
249
02. Новооснованих
172
156
133
03. Брисаних / угашених
Извор: АПР -Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2019. године

2019.
1662
128
62

У овој области доминирају трговина и услужне делатности (малопродаја, угоститељство, транспортне
услуге, административне-консултантске услуге и сл.) којим се бави преко 48 % предузетника. У области
производног занатства највећа заступљеност у металском сектору, производњи делова за ауто индустрију од
гуме и метала, као и области производње производа од пластике.
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СТРУКТУРА ПШРЕДУЗЕТНИКА ПРЕМА
РЕГИСТРОВАНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
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Извор: АПР 2019

Структура делатности предузетника у општини Инђија прати разој локалне привреде и усклађује са
тржишним потребама, пре свега локалне привреде.

КРЕТАЊЕ БРОЈА ПРЕДУЗЕТНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ КОД ЊИХ
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Извор:РЗС, АПР 2019
Позитиван резултат развоја предузетништва је константан раст броја предузетника и запослених код
предузетника, и који је према извештају РЗС за 2017. годину (формална запосленост) био 2107 лица.
Пољопривредна газдинства
Посебан облик организованог обављања делатности су пољопривредна газдинства, која се воде у
Регистру пољопривредних газдинстава код Министарства за пољопривреде и заштите животне средине. У
2019. години, према извештају Министарства за пољопривреду-Управе за аграрна плаћања, укупан број
регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Инђија је 2.300, од којих 2.100 има
активни статус.
Са аспекта стања формалне запослености пољопривредника на пољопривредним газдинствима,
присутан је негативан тренд броја лица пријављених на обавезно социјално осигурање (ЦРОСО), што показује
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извештај РЗС – формална запосленост-регистровани индивидуални пољопривредници у периоду 2016 – 2019.
године:
Опис/година
2016.
Број регистрованих индивидуалних
пољопривредника пријављених на
548
обавезно социјално осигурање
Извор: РЗС, формална запосленост, годишњи просек

2017.

2018.

2019.

423

399

371

Поред традиционалне ратарске производње, која је доминирала у области пољопривреде, присутан је
тренд развоја осталих грана пољопривредне производње, као последица значајних мера субвенција и
повољних кредитних линија усмерених на развој ове области. Посебно су значајна улагања у набавку нове
савремене механизације, подизање нових воћњака и винограда, пластеника, као и капацитета за чување и
складиштење воћа и поврћа (хладњаче), улагања у развој сточарства (подизање нових фарми и проширење
постојећих капацитета сточарске поизводње.
2. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
2.1. Трендови на тржишту рада
У измењеним условима привредне структуре, нови инвеститори, поред високих технологија
постављају нове захтеве и стандарде рада и запошљавања. У циљу испуњавања нових стандарда, све
институције које се баве запошљавањем, врше прилагођавања и спроводе мере политике активног
запошљавања кроз различите облике преквалификације, доквалификације и стручног оспособљавања
незапослених лица, како би омогоћили незапосленим лицима могућност да равноправно учествују на све
захтевнијем тржишту рада.
Стање на тржишту рада у Републици Србији, мерено основним показатељима из Анкете о радној
снази, указује на значајан опоравак тржишта рада последњих година – стопа незапослености се смањује, а
стопа запослености повећава, број запослених лица расте, што је праћено смањењем броја незапослених и
неактивних лица. Међутим, и поред ових побољшања, показатељи на тржишту рада у Републици Србији су и
даље неповољнији него у земљама Европске уније.
Промена слике стања на тржишту рада захтевају покретање мера на нивоу државе, (у области
прилагођавања школских програма, ширења мреже школских институција на подручја изван традиционалних
универзитетских центара, организованих едукативних програма усклађених са захтевима и потребама
тржишта, мере за сузбијање сиве економије, изградња саобраћајне инфраструктуре и сл.) како би се и на микро
нивоу (општине) могле такође извршити промене неопходне за будуће задовољавање тражње у кадровима
којих у садашњим условима нема међу незапосленим лицима на евиденцији НСЗ.
Томе ће значајно допринети увођење дуалног образовања у средњим стручним школама, као и
предстојећа реформа средњошколског система образовања, чиме ће се у значајној мери ускладити структура
образовних профила, унапредити степен оспособљености ученика кроз веће учешће практичне наставе у
систему школовања и омогућити брже запошљавање након завршетка школовања.
2.2. Запосленост
Према извештају Републичког завода за статистику, кретање броја запослених у општини Инђија
бележи константан раст, што значајно и позитивно утиче на смањење стопе незапослености.
Кретање броја запослених и броја незапослених лица у периоду 2015-2019. године
2015

2016

2017

2018

2019

Број запослених

10.937

11.435

12.706

13.020

13.207

Број незапослених

3.350

2.543

2.010

1.617

1.390

Стопа незапослености

23,45

18,19

13,66

11,05

9,2

Извор: РЗС, НСЗ, Билтен новембар 2019
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КРЕТАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ПЕРИОДУ
2015-2019. ГОДИНЕ
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Извор: РЗС, НСЗ, Билтен новембар 2019
Секторска структура запослених у општини Инђија (формална запосленост) у 2019. години
(годишњи просек)
Укупан број
запослених

Запослени код
правних лица

13.207
10.628
Извор: РЗС запосленост 2019

Приватни предузетници
и лица запослена код
њих

Регистровани индивидуални
пољопривредници (пријављени код
ЦРОСО)

2.208

371

Раст привредне активности као последица значајних инвестиционих улагања, као и мере активне
политике запошљавања, имају за резултат константан раст броја запослених и смањење броја незапослених
лица на евиденцији НСЗ.
2.3. Незапосленост
Доношењем стратешког плана општине Инђија, као и стратешким опредељењем за развој привредних
капацитета путем стварања услова за нова инвестициона улагања, посебно страних инвеститора, дала су
резултате и у сталном порасту запослености, односно значајном смањењу броја незапослених лица, чији је
број према званичној евиденцији НСЗ почетком децембра 2019. године био 1.390 лица, од чега жена 683 (49,1
%).
У општини Инђија, у току 2019. године присутан је константан тренд смањивања броја незапослених
лица на евиденцији НСЗ, чему највише доприноси раст запошљавања код нових инвеститора, као и раст
привредних активности код предузетника и малих и микро привредних друштава.
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КРЕТАЊЕ БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА
ЕВИДЕНЦИЈИ НСЗ ПО МЕСЕЦИМА У 2019. ГОДИНИ
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Извор: Билтени НСЗ јануар-новембар 2019
Такође, према извештају НСЗ, од наведеног броја незапослених лица на евиденцији службе, око 80%
незапослених лица имају карактер активних тражилаца посла, а остали нису исказивали интересовање за
укључивање у мере активног запошљавања које спроводи НСЗ.
2.4. Структура незапослених лица према степену стручне спремe
Неповољна квалификациона структура незапослених лица на евиденцији НСЗ је уочљива, обзиром
да од укупног броја незапослених лица 25 % има I и II степен стручне спреме и што намеће потребу посебних
програма обуке као услова за запошљавање ових категорија незапослених лица. На основу података НСЗ
најзаступљенија je категорија незапослених лица са III и IV степеном стручне спреме, којих има 56 % од
укупног броја незапослених лица (776 лица).

БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НСЗ
ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
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Извор: Билтен НСЗ новембар 2019
2.5. Старосна структура незапослених лица
Старосна структура незапослених на евиденцији НСЗ указује на чињеницу да подстицајне мере
запошљавања младих (лица старосне доби до 29 година) као што су субвенције послодавцима за ангажовање
младих за обављање
стручне праксе
и подстицаји незапослених лица на евиденцији НСЗ за
самозапошљавање, доприносе сталном смањивању броја незапослених младих на евиденцији код НСЗ, који у
2019. години чине 16% од укупног броја незапослених лица у Општини Инђија.
Међутим, посебно забрињава чињеница да је на евиденцији незапослених лица више од 46 % лица
старосне доби преко 50 година, за које је и поред подстицајних мера које се стављају на располагање
послодавцима, интересовање за њихово радно ангажовање веома мало, односно представљају категорију која
је најчешће ангажована без заснивања радног односа.
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БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НСЗ ПРЕМА
СТАРОСНОЈ ДОБИ
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Извор: НСЗ, Билтен новембар 2019
Тренд повећаног учешћа незапослених лица старосне доби преко 50 година живота, указује да мере
подстицаја на нивоу РС, које су на располагању послодавцима за запошљавање ове категорије незапослених
лица, као што су ослобађање од плаћања пореза и доприноса, нису довољне да би се тренд раста запослености
лица ових лица значајније убрзао, те је неопходно да и локална самоуправа обезбеди услове за додатни
подстицај послодавцима за запошљавање ових категорија незапослених лица.
2.6. Положај младих на тржишту рада
Раст инвестиционих активности и позитивни привредни раст, уз мере подршке новом запошљавању
које су актуелне на свим нивоима, доприносе бржем расту запошљавања младих до 29 година старости са
евиденције незапослених лица, и то у значајно већем обиму у односу на категорије незапослених веће старосне
доби.
Незапослени млади су старосна категорија која је забележила највеће смањење у периоду 2015.-2019.
године, јер је њихов број, у односу на децембар 2015. године, смањен за 478 лица или 67,7 %.
Број младих незапослених жена мањи је за 223 лица или 64,3 % у односу на децембар 2015. године.
То је допринело и укупном смањењу учешћа младих у укупној регистрованој незапослености у
посматраном периоду и на крају новембра 2019. године учешће младих у укупној незапослености је износило
16,4 %, што је испoд стопе учешћа младих у незапослености Републике Србије
на нивоу округа где је
износила.
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ТРЕНД КРЕТАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА
ЕВИДЕНЦИЈИ НСЗ СТАРОСНЕ ДОПБИ ДО 29 ГОДИНА У
ПЕРИОДУ 2015-2019. ГОДИНЕ
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Извор: РЗС, НСЗ, Билтен новембар 2019
Предност младих незапослених лица је виши степен образовања, као и структура занимања која се
све више прилагођава потребама тржишта, што је резултат друштвено одговорног корпоративног рада
компанија које послују у Инђији.

УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У УКУПНОЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У
ПЕРИОДУ 2015-2019. ГОДИНЕ
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Извор: РЗС, НСЗ, Билтен новембар 2019
Исказано интересовање компанија за укључивање у систем дуалног образовања кроз реализацију
програма стручне праксе средњошколске деце, допринеће у наредним годинама значајном смањењу периода
чекања на посао младих, односно стварању услова за запошљавање младих одмах након завршене средње
школе у компанијама у којима ће се обављати стручна пракса за време школовања.
2.7. Положај жена на тржишту рада
Промене у структури привреде општине Инђија у корист индустрије аутокомпонети, прехрамбене
индустрије и развојем трговине и услужних делатности модерног типа (аутлет центар, хипер маркети и ИТ
сектор и сл.), отворио је могућност бржег запошљавања жена и сталну тражњу за женском радном снагом.
У структури незапослених лица на евиденцији НСЗ, према полу и старосној доби, карактеристично је
спорије запошљавање младих жена у односу на незапослене мушкарце исте старосне доби. Разлог негативног
тренда раста учешћа жена млађе старосне доби у укупној незапослености је неадекватна стручна
оспособљеност у односу на захтеве тржишта рада, односно карактеристично је значајно веће учешће жена са
IV, VI и VII степеном стручне спреме у укупном броју незапослених лица на евиденцији НСЗ.
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УЧЕШЋЕ СТАРОСНИХ ГРУПА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА У
УКУПНОЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У %
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Извор: НСЗ, Билтен новембар 2019
Међутим виши степен образовања жена у односу на мушкарце, није адекватан захтевима тржишта
рада, те је у циљу подршке већем запошљавању жена, посебно млађе старосне доби, неопходно подржати
мерама преквалификације или специфичних обука за потребе послодаваца.

УЧЕШЋЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА У СТРУКТУРИ УКУПНЕ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
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Извор: НСЗ, Билтен новембар 2019
2.8. Положај Рома на тржишту рада
Од укупног броја пријављених на евиденцију незапослених код НСЗ у општини Инђија, 37 лица се
изјаснило да припада Ромској популацији, међутим претпоставља се да је тај број знатно већи. Роми
представљају посебно осетљиву групу на тржишту рада. Највећем броју радно способних лица ромске
националности недостаје адекватно образовање и обуке. У том смислу НСЗ и Општина Инђија ће посебну
пажњу посветити друштвеној инклузији ове групе и то путем организовања обука ради мотивисања
незапослених лица ромске популације за активно тражење посла и кроз укључивање у програме активне
политике запошљавања.
2.9. Дугорочна незапосленост
Неповољна старосна структура незапослених лица, изражена кроз висок број незапослених старосне
доби преко 45 година, као и велики број незапослених лица са неадекватним компетенцијама неусклађеним
са потребама тржишта рада, одражавају се директно на дужину чекања на посао.
Дугорочна незапослена лица на евиденцији НСЗ, представљају бројну категорију теже запошљивих
незапослених лица, према којима морају бити усмерене мере подстицаја запошљавања, како директне
(самозапошљавање, приправници, обуке и сл.) тако и индиректне кроз подстицаје послодавцима за
запошлјавање теже запошљивих категорија незапослених лица.
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И поред позитивних резултата у погледу константног смањивања броја дугорочно незапослених лица,
учешће истих у укупном броју незапослених лица је високо, односно укупан број незапослених лица, која
немају посао дуже од 3 године, на крају 2019. године је 430 лица и чини 1/3 укупно незапослених лица на
евиденцији НСЗ.
Посебно је уочљиво да учешће жена, које на посао чекају дуже од 1 године, бележи раст у укупној
незапослености, те се мере подршке новом запошљавању морају руководити и овом чињеницом како би се
омогућило равноправно учешће жена у новом запошљавању.

БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ЕВИДЕНЦИЈИ НСЗ ПРЕМА
ДУЖИНИ ЧЕКАЊА НА ПОСАО
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Извор: НСЗ, Билтен новембар 2019

2.10. Слободна радна места и запошљавање
У наредном периоду, поред присутне флуктуације запослених лица код активних привредних
субјеката, којом се перманентно побољшава квалификациона структура запослених и смањује просечна
старост запослених лица, реализација инвестиционих пројеката инвеститора, као што су произвођач гума
TOYO TIRES, изградња фабрике за производњу безалкохолних напитака КВАС, изградња фабрике контејнера
МИКОМ ДОО Нови Сад, изградња погона компаније ЗЛАТИБОР ГРАДЊА ДОО из Ужица, изградња друге
фазе дистрибутивног центра компаније АГРОМАРКЕТ ДОО Крагујевац, отварање царинског терминала у
Инђији, изградња погона компаније ПРИЧА КЕТЕРИНГ ДОО Нова Пазова, проширење капацитета компанија
које имају погоне у Инђији: Фармина пет фоод, ИНДОФООД, ИГБ Аутомотиве, Грундфос и др., као и развој
великог броја микро и малих предузећа и предузетничких радњи, допринеће даљем значајном смањивању
броја незапослених лица.
Имајући у виду најављене потребе нових инвеститора за одређеном структуром потребних знања и
вештина, које незапослена лица морају поседовати, неопходно је прилагођавање програма обуке, како кроз
редовно школовање, тако и додатне едукативне програме, кроз које би се незапослена лица оспособила за
запошљавање код нових послодаваца.
2.11. Корисници новчане накнаде на основу незапослености
Велики број престанака радног односа, као последица спроведених поступака стечаја, ликвидације,
утврђивања технолошких вишкова у привредним друштвима или на други Законом прописан начин о правима
запослених на новчану накнаду, условио је и велики број корисника новчане накнаде коју исплаћује НСЗ
незапосленим лицима.
Увећани износ исплаћене накнаде по основу незапослености је пре свега последица раста остварених
права (отпремнине и сл.) у односу на смањење броја корисника новчане накнаде.
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Преглед броја корисника и износ новчане накнаде по основу незапослености у периоду 2015-2019
Ред. број

Година

Број корисника

1.
2.
3.
4.
5.
Извор: НСЗ

2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

291
288
620
595
580

Просечни мeсечни износ исплаћене
новчане накнаде
4.259.852,66
4.121.580,38
5.156.407,39
5.834.114,15
5.372.739,62

3. КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Проблем настајања осетљивих група незапослених лица јавља се услед неусклађености понуде и
тражње на тржишту рада. У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, теже
запошљива лица су незапослена лица која због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег
образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и
тражње на тржишту рада, или због других објективних околности теже налазе посао. Посебно су угрожена
лица која се истовремено суочавају са више фактора рањивости/отежане запошљивости.
У 2020. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом запошљивости, која ће имати
приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања су:















жене,
млади до 30 година живота,
вишкови запослених,
старији од 50 година,
лица без квалификација и нискоквалификовани,
особе са инвалидитетом,
Роми,
лица из руралних средина,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која
траже посао дуже од 18 месеци),
млади у домском смештају,
млади у хранитељским породицама,
млади у старатељским породицама,
жртве породичног насиља и остали.

Категорија младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама подразумева
младе до 30 година старости који су имали или имају статус младих у домском смештају, хранитељским и
старатељским породицама.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже
запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: жене (посебно жене жртве
трговине људима), избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи,
супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши
извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.
Да би се повећао број запослених младих лица неопходно их је припремити за тржиште рада, његовим
потребама и условима. Незапосленим лицима је потребно обезбедити стицање знања и вештина које су
непоходне за самосталан рад у струци и повећати ниво вештина за активно тражење посла.
4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
На основу идентификованих изазова на тржишту рада, циљеви активне политике запошљавања у
2020. години усмерени су на:
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на:

спречавање раста незапослености;
повећање укупне запослености;
улагање у људске ресурсе; и
социјалну инклузију.

Појединачни циљеви и приоритети активне политике запошљавања у 2020. години биће усмерени




побољшање услова на тржишту рада и усклађивање понуде и тражње,
подстицање запошљавања и социјално укључивање теже запошљивих лица, и
унапређење квалитета радне снаге кроз образовање и обуке.
4.1 Спречавање раста незапослености

Дугорочна незапосленост представља једну од кључних препрека радно-социјалној интеграцији
незапослених лица, значајно доприноси успоравању смањења незапослености и утиче на застаревање знања,
вештина и компетенција незапослених лица. Стога је потребно циљане мере подршке пружити незапосленим
лицима која посао траже дуже од 12 месеци, уз интензивирање подршке ка лицима која посао траже дуже од
24 месеца. Ове мере треба усмеравати кроз критеријуме који стављају у повлашћени положај лица која се
пријављују за мере самозапошљавања или послодавце који запошљавају лица теже запошљивих категорија.
4.2 Повећање укупне запослености
Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у приватном
сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно послова који омогућавају
запосленим, пре свега социјалну сигурност и услове рада у складу са највишим стандардима.
У том циљу, активна улога Општине на привлачењу нових инвестиција, пре свега страних, као
резултат има повећање броја нових радних места, увођење и примену нових, високих технологија, примену
ИСО стандарда у технолошким процесима, поштовање стандарда еколошке заштите окружења и увођења
високог степена заштите на раду.
У складу са Национолним акционим планом запошљавања за 2020. годину, општина Инђија,
опредељује део буџетских средстава за програме или мере активне политике запошљавања који ће се
суфинансирати удруживањем средстава из буџета Републике Србије и буџета јединица локалних самоуправа.
4.3 Улагање у људске ресурсе
У основи економског раста и развоја иновативне и конкурентне привреде, са више послова и са
бољим пословима, налази се улагање у људски капитал и квалитет система образовања.
Одговарајуће знање и његова примена, препознато је као основни развојни фактор који Република
Србија, с обзиром на остале расположиве факторе и ресурсе, мора у пуној мери да искористи. Имајући у виду
да се наше друштво определило да постане „друштво које учи”, што је у складу са смерницама европске
стратегије 2020, посебно је важно спровести реформу система образовања, што је дугорочан процес чији ће
резултати бити видљиви не само у систему образовања него и у запошљавању.
Потребе привреде у наредним годинама у општини Инђија, усмерене су у правцу исказане тражње
одређених профила занимања, која се већ сада могу сврстати у категорију дефицитарних. Имајући виду
будуће инвестиционе пројекте, неопходно је стварање услова за школовање специјализованог и високо
стручног кадра, пре свега техничке струке, који може да задовољи строге критеријуме и високе стандарде
потребног знања као предуслова за запошљавање.
Превазилажење постојеће ситуације у првом реду подразумева реформу система средњег стручног
образовања и успостављање система образовања одраслих, као и успостављање система додатних обука по
посебним програмима кроз постојећи школско образовни систем.
Такође, један од облика обезбеђивања стручног високообразованог кадра се може обезбедити
стварањем услова сарадњом са одређеним високошколским установама које имају интерес да отворе
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одељења потребних смерова у Инђији, чиме се омогућава ширем кругу заинтересованих лица знатно
економичније школовање и сигурност у налажењу будућег посла.
4.4 Социјална инклузија
Одређени број грађана Србије налази се на самој маргини друштва без могућности да постане
продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово онемогућен приступ институцијама, органима власти
и процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан осећај немоћи и немогућности да утичу на
сопствени живот. Најчешће је то последица недостатка основних знања, али и немогућности за доживотним
учењем, сиромаштва и дискриминације по различитим основама. Оваква социјална искљученост удаљава
појединце, али и групе становништва од могyћности за запослење и остваривање прихода. Деловањем на
факторе који доводе до друштвене искључености и маргинализације одређених етничких и других група,
најчешће се поправља њихов положај, али и продуктивност и положај друштва у целини. Побољшање
положаја рањивих група на тржишту рада и њихово запошљавање је изазов којем акциони план посвећује
посебну пажњу. Посебни програми и мере усмерени су на подизање запошљивости, али и на подстицање
послодаваца да запошљавају лица која припадају рањивим – теже запошљивим категоријама. Поред тога што
ће бити опредељен и већи износ средстава, незапослена лица која припадају рањивим - теже запошљивим
категоријама категоријама имаће предност приликом укључивања у мерe активне политике тржишта рада.
Имајући у виду наведене чињенице, овим категоријама лица се омогућава, у складу са критеријумима
Националног акционог плана, приоритет у одобравању субвенција и значајно виши обим субвенција.
5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
У складу са Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину и Информацијом НСЗ о
учешћу у суфинасирању програма или мера активне политике запошљавања у 2020. години, бр. 0012-101137/2019 од 30. 12. 2019. године, програми или мере активне политике запошљавања који се
суфинансирају средствима из буџета Републике Србије и средствима из буџета Општине Инђија, су:



Субвенција за самозапошљавање и
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица.

Програми или мере активне политике запошљавања који се финансирају из буџета Општине
Инђија, су:



Програм стручне праксе и
Програм јавних радова.
5.1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљавања састоји се од
информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој години
пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ, регионалним развојним
агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2020. години одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције, у
једнократном износу од 250.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном
износу од 270.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног
друштва ради самозапошљавања. Тада свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и
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остваривање права на субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају каса су
подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Реализација програма прати се 12 месеци.
5.2. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ
ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима подразумева финансиjски подстицај у једнократном износу послодавцима (из приватног
сектора) за отварање нових радних места на којима ће се запошљавати незапослена лица из категорије теже
запошљивих.
Циљна група су незапослена лица са евиденције НСЗ из једне или више група теже запошљивих лица,
које на основу стања и потреба тржишта рада општине Инђија чине следеће категорије:















жене,
млади до 30 година живота,
вишкови запослених,
старији од 50 година,
лица без квалификација и нискоквалификовани,
особе са инвалидитетом,
Роми,
лица из руралних средина,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која
траже посао дуже од 18 месеци),
млади у домском смештају,
млади у хранитељским породицама,
млади у старатељским породицама,
жртве породичног насиља и остали.

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2020.
години, за послодавце који послују на територији општине Инђија (разврстана у другу групу према степену
развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе) износи:
-

200.000,00 динара по кориснику;
Наведени износи субвенције се за запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица и то:





особе са инвалидитетом,
радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
жртве породичног насиља,

увећавају за 20% тако да износе:
-

240.000,00 динара по кориснику;
Реализација програма прати се 12 месеци.
5.3. ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Програм стручне праксе – подразумева оспособљавање за самосталан рад у струци за које је стечено
одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицањa услова за
полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за
самосталан рад у струци.
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Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим
образовањем и реализује се без заснивања радног односа.
Програм се реализује код послодавца који припадају приватном и јавном сектору.
Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до
12 месеци.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за
занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или за које су се стручно оспособљавала краће
од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за
стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у
складу са Законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца.
Програм стручне праксе се финансира у трајању:
-

До 6 месеци за лица са средњим образовањем,
До 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем, и
До 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.
Током трајања стручне програма праксе Национална служба за запошљавање:

1.

Анагажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном
износу од:
-

2.

20.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
22.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем, и
25.000,00 динара месечно за лица са четворогодишњим високим образовањем.

Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са
законом.

5.5 ПРОГРАМ ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
У 2020. години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите и хуманитарног рада,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у
складу са прописима о раду и јавним конкурсом.
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу уговора о
привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на месечном нивоу за пун
фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухвата и
трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000 динара по лицу,
једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је
завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по интерном
програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке
лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
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Програм јавних радова се реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала
Сремска Митровица, на основу Споразума о пословно-техничкој сарадњи са општином Инђија.
6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР МЕРА ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
6.1 Програми или мере активне политике запошљавање уз суфинансирање из буџета РС
У складу са Националним акционим планом запошљавања и Информацијом НСЗ о учешћу у
суфинасирању програма или мера активне политике запошљавања у 2020. години, бр. 0012-101-137/2019 од
30. 12. 2019. године за реализацију мера активне политике запошљавања у 2020. години, уз суфинансирање
из буџета РС, планира се реализација следећих програма или мера:
1.
2.

Субвенција за самозапошљавање незапослених лица у укупном износу од 3.900.000,00 динара и
запошљавање 15 незапослених лица;
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица у укупном
износу од 1.950.000,00 динара, и запошљавање 10 незапослених лица;

Планирана структура извора средстава за финансирање наведених мера активне политике
запошљавања у 2020. години је дата у следећој табели:
Планирана структура финансирања мера активне политике запошљавања у 2020. години
Планирани износ средстава за подстицај запошљавања у РСД
Ред.
број

Програм или мера
активне политике
запошљавања

1

Субвенција за
самозапошљавање

Субвенција за
запошљавање
2
незапослених лица
из категорије теже
запошљивих лица
Укупно у 2020. години

Планира
ни
обухват
лица

Буџет
општине
Инђија

Учешћ
е%

Министарство
рада,
запошљавања
и социјалне
политике, НСЗ

2.000.000

51,28

1.900.000

48,72

3.900.000

15

1.000.000

51,28

950.000

48,72

1.950.000

10

3.000.000

51,28

2.850.000

48,72

5.850.000

25

Учешћ
е%

Укупно:

Национални акциони план запошљавања за 2020. годину, дефинише критеријуме за учешће у
суфинансирању из републичког буџета програма или мера активне политике запошљавања предвиђених
локалним акционим планом запошљавања.
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике запошљавања из
републичког буџета је да јединица локалне самоуправе има:
1.
2.
3.
4.

формиран локални савет за запошљавање;
усвојен локални акциони план запошљавања;
усаглашен локални акциони план запошљавања са националним и покрајинским
акционим планом запошљавања;
обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног
програма или мере.

Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправе за учешће у финансирању програма или мера су:
1.
2.
3.

степен развијености јединице локалне самоуправе;
припадност јединице локалне самоуправе групи I, II, III и IV степена развијености и
посебно девастирана подручја, утврђени у складу са посебним прописом Владе);
формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојен
заједнички план запошљавања за подручје тих јединица локалних самоуправа.

Број 2, страна број  89                              Службени лист општине Инђија                              Петак 31. јануар 2020.

6.2 Програми и мере активне политике запошљавање које се финансирају из буџета општине
Општина Инђија, у складу са потребама локалног тржишта рада, планира реализацију следећих
програма и мера у укупном износу од 5.000.000,00 динара:



Програм стручне праксе и
Програм јавних радова.

Програми активне политике запошљавања које се финансирају из буџета општине Инђија у 2020.
години
Ред.
број
1
2

Програм или мера активне
политике запошљавања
Програм стручне праксе
Јавни радови
Укупно

Планирани износ
средстава у РСД

Извори
финансирања

Планирани
обухват лица

3.560.000
1.440.000
5.000.000

Буџет Општине
Буџет Општине
ххх

14
10
24

7. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
Носиоци активности у поступку реализације програма или мера утврђених Акционим планом
запошљавања општине Инђија за 2020. годину су Савет за запошљавање општине Инђија у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.
Стручне и администартивно техничке послове припреме и реализације Акционог плана запошљавања
општине Инђија спроводи Агенција за економски развој општине Инђија.
НСЗ и Општина Инђија закључују Споразум о уређивању међособних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања, којим се утврђују процедуре и надлежности у спровођењу
Акционог плана запошљавања.
Агенција за економски развој општине Инђија је у обавези да о спровођењу Акционог плана
запошљавања достави извештај Савету за запошљавање општине Инђија и Општинском већу општине
Инђија, најмање једном годишње.
8. ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. ГОДИНИ
ЦИЉ
Смањење укупног броја
незапослених на
евиденцији НСЗ у
општини Инђија
Повећање укупног броја
запослених у општини
Инђија

Смањивање дугорочне
незапослености

Индикатор

Извор
података

Број незапослених на евиденцији НСЗ-Служба Инђија

Месечни
Билтен НСЗ,
АРС

Број запослених код правних лица, предузетника и
запослених код њих

НЗС, АПР

Учешће дугорочне незапослености  удео дугорочно
незапослених лица (преко 12 месеци) у укупном броју
незапослених радног узраста, разврстано према полу.
Стопа дугорочне незапослености – пропорција
дугорочно незапослених лица (преко 12 месеци) у
активном становништву радног узраста, разврстано
према полу.
Стопа веома дуге незапослености – пропорција лица
која траже запослење најмање 24 месеца у активном
становништву радног узраста, разврстано према полу.
Број дугорочно незапослених лица на евиденцији НСЗ.

РЗС, АРС
НСЗ
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Повећање броја
незапослених лица
укључен у мере ЛАПЗ
Повећање броја
запослених лица након
укључивања у мере ЛАПЗ
Запошљавање теже
упошљивих категорија
незапослених лица

Учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју
незапослених на евиденцији НСЗ.
Број незапослених лица укључених у мере АПЗ у току
једне године, разврстано према мерама, полу, годинама
старости, образовном нивоу.
Учешће незапослених укључених у мере АПЗ у
просечном броју незапослених на евиденцији НСЗ.
Број запослених лица шест месеци након укључивања у
мере ЛАПЗ, разврстано према мерама, полу, годинама
старости, образовном нивоу, дужини тражења посла.
Број ангажованих незапослених лица кроз мере јавних
радова и самозапошљавања

Извештај НСЗ,
Извештај
АЕРИ
Билтен НСЗ,
Извештај
АЕРИ, ЛСЗ
Билтен НСЗ,
Извештај
АЕРИ

Oвај Акциони план запошљавања објавити у «Службеном листу Општине Инђија».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 101-4/2020-I
Датум: 31. јануар 2020. године
Инђија

ПРЕДСЕДНИК,

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

11
На основу члана 12. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту у јавној својини општине
Инђија („Сл. лист општине Инђија,“ бр. 6/15 и 21/19),
члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи,
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011,
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019) и члана 40. став 1. тачка 7.
Статута општине Инђија („Сл. лист општине Инђија,“
бр.5/19)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 31. јануара 2020. године, донела је
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
САДРЖАЈ:

1. Локација бр. 1.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
5900/14;
2. Локација бр. 2.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
5948/5;
3. Локација бр. 3.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
5948/8;
4. Локација бр. 4.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
5948/9
5. Локација бр. 5.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
5782/6;
6. Локација бр. 6.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
5979/12;
7. Локација бр. 7.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
6010/8;
8. Локација бр. 8: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
6010/6;
9. Локација бр. 9.: Радна зона бр. 15 - К.О. Инђија, к.п.
6035/7;
10. Локација бр. 11.: Радна зона бр. 15 - к.п. 6035/5,

Милан Предојевић, с.р.

6034/3 и 6010/5 К.О. Инђија;
11. Локација бр. 12.: Радна зона бр. 15 - к.п. 5977/8,
5979/10, 6009/4 и 6010/4 К.О. Инђија;
12. Локација бр. 13.: Локација Рег.депонија - К.О.
Крчедин, к.п. 1710/6.
ЛОКАЦИЈА БР. 1: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5900/14 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1557 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 59001/4
К.О. Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20

KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5900/14 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
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грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола и радови се изводе сукцесивно
по фазама у складу са динамиком прилива наменских
средстава. У складу са наведеним, предметна парцела
има излаз на планирану саобраћајницу С1.
ЛОКАЦИЈА БР. 2: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/5 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,9854 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/5 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се

фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
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за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN.
Обзиром да у постојећој ТТ мрежи не
постоји резерва која може да задовољи одвијање
широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта

у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола и радови се изводе сукцесивно
по фазама у складу са динамиком прилива наменских
средстава. У складу са наведеним, предметна парцела
има излаз на планирану саобраћајницу С1.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/5 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите. Међусобни размак слободностојећих објеката
је мин. половина висине вишег објекта, с тим да
међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована је
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грађевинска дозвола. У складу са наведеним, предметна
парцела има излаз на планирану саобраћајницу С1.
ЛОКАЦИЈА БР. 3: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 9,0916 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5948/8 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела
има излаз на савремену новоизграђену индустријску
саобраћајницу која повезује предметну локацију са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA

једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ

инфраструктура:

У

коридору

североисточног
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крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/8 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.

прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/9 К.О.
Инђија 2 се налази у комплексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 4: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5948/9 К.О. ИНЂИЈА (површина: 4,8088ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је изградњом индустријске саобраћајнице за коју
је израђена техничка документација и исходована
грађевинска дозвола. Планирана саобраћајница има за
циљ повезивање предметне локацију са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
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дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од ивице коловоза постојећег
пута. У складу са наведеним, постоје могућности на
прикључење на предметну инфраструктуру проширењем
уличне мреже а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање

капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола и радови се изводе сукцесивно
по фазама у складу са динамиком прилива наменских
средстава. У складу са наведеним, предметна парцела
има излаз на планирану саобраћајницу С1.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5948/9 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
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ЛОКАЦИЈА БР. 5: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5782/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 8,0045 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5782/6 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру остварује се
директним приступом на новоизграђену индустријску
саобраћајницу С2.
Планирана саобраћајница има за циљ
повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA

једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ

инфраструктура:

У

коридору

североисточног
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крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5782/6 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.

прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 5979/12
К.О. Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 6: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5979/12 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,6644 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је путем новоизграђене индустријске саобраћајнице
С3. Предметна саобраћајница има за циљ повезивање
предметне локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/на
државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
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изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а

у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 5979/12 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и предвиђена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес п роизводње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 7: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/8 К.О. ИНЂИЈА (површина: 1,4502 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/8 К.О.
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Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано је
путем новоизграђене индустријске саобраћајнице С3
јужним делом парцеле као и планираном саобраћајницом
С2 која је у поступку изградње на источној страни
парцеле. Предметне саобраћајнице имају за циљ
повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу

“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/8 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
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је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 8: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6010/6 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,1754 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6010/6 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је путем новоизграђене индустријске саобраћајнице
С3. Предметна саобраћајница има за циљ повезивање
предметне локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/на
државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
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максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно је изградити нове МБТС трафостанице 20/0,4
kV напонског преноса, снаге до630 kVA. Дистрибутивне
трафостанице ће у оквиру радне зоне бити монтажнобетонске, јер се за радну зону планира подземна
средњенапонска мрежа. Начин и услове прикључења
на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6010/6 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада са приступним саобраћајницама.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.

Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 9: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/7 К.О. ИНЂИЈА (површина: 2,9937 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Парцела број 6035/7 К.О.
Инђија 2 се налази у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“ и
саставни је део предметног радног комплекса.
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ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано
је путем новоизграђене индустријске саобраћајнице
С3. Предметна саобраћајница има за циљ повезивање
предметне локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/на
државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом

максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна катастарска парцела 6035/7 К.О.
Инђија налази се у обухвату Плана детаљне регулације
радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија и намењена
је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
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саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 10: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 6035/5, 6034/3 и 6010/5 К.О. ИНЂИЈА (површина:
23,8 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Предметна локација се
састоји од парцела број 6035/5, 6034/3 и 6010/5 К.О.
Инђија 2 и налазисе у комлексу Локација 15 који се
фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“
и саставни је део предметног радног комплекса.
Катастарске парцеле у овој зони нису чврсто дефинисане
па се зато може према захтевима инвеститора
извршити препарцелација која може подразумевати
или уситњавање постојећих парцела или пак њихово
укрупњивање а све у складу са захтевом инвеститора и
делатношћу којом ће се бавити.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
локације на саобраћајну инфраструктуру планирано је
путем новоизграђене индустријске саобраћајнице С3
са северне стране као и планиране саобраћајнице С2
са источне стране. Предметне саобраћајнице имају за
циљ повезивање предметне локације са североисточним
краком обилазнице око Инђије и омогућује приступ са/
на државне правце А126(Р109) - Е75 са једне, односно
А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би
укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
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до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији

прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п. 5979/9, 5979/10,
6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и 6035/5 све у
К.О. Инђија а почетак радова се очекује у јануару 2017.
године.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна локација налази се у обухвату Плана
детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у К.О.
Инђија и намењена је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.
Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 11: РАДНА ЗОНА БР. 15
К.П. 5977/8, 5979/10, 6009/4 и 6010/4 К.О. ИНЂИЈА
(површина: 24,7 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Општина Инђија је у поступку формирања
комплекса у атару, функционално и инфраструктурно
повезаног са североисточном радном зоном у Инђији
прибавила одређену површину пољопривредног
земљишта које је одговарајућим урбанистичким актом
преиначила у грађевинско земљиште намењено за
изградњу индустријских објеката - радна зона.
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У предметном комплексу у претходном периоду
формиране су индустријске саобраћајнице и грађевинске
парцеле(за комплексе „ИТ Парк“, „Грундфос“, и
„Индоадтриатик индустри“). Предметна локација се
састоји од парцела број 5977/8, 5979/10, 6009/4 и 6010/4
К.О. Инђија 2 и налази се у комлексу Локација 15 који
се фунционално наслања на комплекс већ формираних
грађевинских парцела и изграђених објеката пословних
субјеката „Грундфос“ и „Индоадтриатик индустри“
и саставни је део предметног радног комплекса.
Катастарске парцеле у овој зони нису чврсто дефинисане
па се зато може према захтевима инвеститора
извршити препарцелација која може подразумевати
или уситњавање постојећих парцела или пак њихово
укрупњивање а све у складу са захтевом инвеститора и
делатношћу којом ће се бавити.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне
парцеле на саобраћајну инфраструктуру планирано је
путем новоизграђене индустријске саобраћајнице С3
са северне стране као и планиране саобраћајнице С2
са западне стране локације. Предметне саобраћајнице
имају за циљ повезивање предметне локације са
североисточним краком обилазнице око Инђије и
омогућује приступ са/на државне правце А126(Р109) Е75 са једне, односно А125(М22.2)-Е75 са друге стране.
Електроенергетска инфраструктура: За потребе
евентуалног проширења комплекса могуће је
градилиште напајати из постојеће МБТС 20/0,4 kV “ИТ
ПАРК”, док је за трајно напајање будућих пословнопроизводних објеката у предметној зони. могуће преко
постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA
једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у
оквиру комплекса “ИТ Парк” вршити полагањем 20
KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења
у постојећој МБТС 20/0.4 KV “ИТ ПАРК”. Уколико би

укупна једновремена максимална снага будућих објеката
у предметној радној зони била већа од 2МVА, да би
се стекли технички услови за њихово прикључење на
дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је
изградити нов 20 KV кабловски извод каблом типа ХНЕ
49-А пресека 3x150 mm2 из ТС 110/20 KV “Инћија 2” све
до прве нове ТС 20/0,4 KV у предметној зони. У новој
ТС обезбедити конфигурацију ВН блока: 2 водне ћелије
за 20 кV кабал према новом СН изводу и за његово даље
ширење, - 1 водна ћелија према постојећем СН изводу
“Енергозелена”, 1 спојно-мерна ћелија опремљена за
тросистемско мерење и потребан 6роj трафо ћелија
за предвиђен броj трансформатора у тој првој трафостаници.
Са новог 20KV кабловског вода којим би се
напајала предметна радна зона могуће jе обезбедити
до 8 МVА снаге. Уколико потребе за једновременом
максималном снагом целог комплекса радне зоне - дела
локације 15 премашују ту снагу, потребно је из ТС 110/20
KV “Инћија 2” изградити нов (ДРУГИ) 20 KV кабловски
извод за напајање будућих објеката у радној зони. Да
би се омогућила изградња новог 20 KV кабловског
извода потребно је формирати нове уличне коридоре
и у њима обезбедити коридор ширине 1.5 м за пролаз
високонапонске мреже, при чему се не сме дозволити да
кабал буде испод коловоза, сем на местима укрштања.
За напајање нових објеката радне зоне могуће је новим.
другим 20 KV изводом обезбедити максимално још 8
МVА.
Да би се обезбедила могућност полагања нових
20KV извода, неопходно је у постојећој ТС 110/20KV
“Инђија 2” доградити СН 20кV постројење и комплетно
опремити мерно-заштитном опремом нове изводне
ћелије у новом делу СН постројења.
За
потребе
напајања
електричном
енергијом нових садржаја потребно је изградити
нову електроенергетску мрежу, средњенапонску и
нисконапонску и трафостанице 20/0,4kV преноса.
Потребно
је
изградити
нове
МБТС
трафостанице 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до630
kVA. Дистрибутивне трафостанице ће у оквиру радне
зоне бити монтажно- бетонске, јер се за радну зону
планира подземна средњенапонска мрежа. Начин и
услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС
СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору североисточног
крака обилазнице изграђена је водоводна мрежа са
цевима ПЕХД ДН225 мм ПН 10 на растојању 7 метара
од десне ивице коловоза.
У коридору североисточног крака обилазнице
изграђена је канализациона мрежа са цевима ПВЦ ДН400
мм на растојању 2 метра од пута. У складу са наведеним,
постоје могућности на прикључење на предметну
инфраструктуру а начин и услове прикључења утврђује
ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору североисточног
крака обилазнице до самог индустријског комплекса
изведен је приводни оптички кабел типа TO SM 03
4x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Обзиром да у постојећој ТТ
мрежи не постоји резерва која може да задовољи
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одвијање широкопојасног саобраћаја за потребе будућих
корисника, потребно је обезбедити проширивање
капацитета телекомуникационе у циљу прикључења
субјеката изградњом секундарних кабловских развода а
у складу са условима АД“Телеком Србија“.
НАПОМЕНА: Општина Инђија је путем овог Ј.П. у
поступку формирања радне зоне Локација 15 К.О.
Инђија у току новембра и децембра 2016. године
извршила спровођење пројекта парцелације земљишта
у циљу одвајања површина јавне намене од осталог
грађевинског земљишта у складу са планском
документацијом. Израђен је Пројекат саобраћајнице
са пратећом водоводном и канализационом мрежом за
комплетну зону у дужини од цца 4,2 км и исходована
је грађевинска дозвола. Такође, спроведен је поступак
јавне набавке за избор извођача радова на реализацији
прве фазе изградње саобраћајнице са водоводном
мрежом у дужини од 1,1 км уз к.п. 5979/9, 5979/10,
6010/1, 6010/3, 6010/4, 6010/5, 6035/3 и 6035/5 све у
К.О. Инђија а почетак радова се очекује у јануару 2017.
године.

Међусобни размак слободностојећих објеката је
мин. половина висине вишег објекта, с тим да међусобни
размак не може бити мањи од 4,0 m.
ЛОКАЦИЈА БР. 12: СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА
ЗОНА „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“
К.П. 1710/6 К.О. КРЧЕДИН (површина: 1,9545 ha)
ОПИС ЛОКАЦИЈЕ:
Просторним планом општине Инђија, између
осталог, формирани су и радни комлекси у атару, који
се инфраструктурно и концептуално ослањају на
Североисточну радну зону насеља Инђија. С тим у вези,
формирањем локације за изградњу регионалне депоније
код Инђије, извршено је комунално опремање читавног
комплекса и формирање грађевинског земљишта у атару.
Предметна парцела се ослања на грађевинску парцелу
пословног субјекта „Енергозелена“.

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна локација налази се у обухвату Плана
детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у К.О.
Инђија и намењена је за зону рада.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Максималан дозвољен индекс изграђености
на грађевинској парцели у радној зони са платоима и
саобраћајницама је 2,1.
Максималан дозвољен степен заузетости
грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је
70 %.
Највећа дозвољена спратност
У зависности од намене објеката произилази и
њихова спратност.
Објекти су спратности:
пословни:
макс.
П+2+Пк
(приземље+две
етаже+поткровље), у изузетним случајевима дозвољава
се и већа спратност кад пословни објекти представљају
просторне репере већих комплекса.
- производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна
етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки
процес производње,
- складишни: П (приземље), евентуално П+1
(приземље+једна етажа).
Изградња помоћног објекта – оставе, дозвољена је макс.
спратности П (приземље).
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Објекти могу да се граде као слободностојећи и
у низу (у оквиру парцеле).
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност
објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилатације) може се
дозволити ако то технолошки процес производње
захтева, и ако су задовољени услови противпожарне
заштите.

ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Саобраћајна
инфраструктура:
У
оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђена је
савремена индустријска саобраћајница која повезује
предметну локацију са североисточним краком
обилазнице око Инђије.
У циљу повезивања парцеле на саобраћајницу,
обзиром да се иста налази иза парцеле постојећег
привредног субјекта, потребно је изградити сервисну
саобраћајницу која ће обезбедити прикључење на
постојећу саобраћајницу.
Електроенергетска
инфраструктура:
У
оквиру
инфраструктурног опремања комплекса изграђен је и
20KV кабловски вод. Прикључење привредни субјеката
ће се вршити изградњом МБТС и развода а на начин и
према условима прикључења на енергетску мрежу које
утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.
Водовод и канализација: У коридору индустријске
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саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведена
водоводна и канализациона мрежа а начин и услове
прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.
ТТ инфраструктура: У коридору индустријске
саобраћајнице у комплексу радне зоне постоји изведен
оптички кабел за потребе постојећих корисника.
За потребе повећања капацитета електронског
комуникационог саобраћаја планираних корисника
потребно је изградити/доградити нову електронску
комуникациону инфраструктуру како би се створити
услови за примену и коришћење широкопојасних
сервиса и приступног мултиплексера дигиталних
претплатничких линија, којим ће се омогућити брзи
приступ интернету, као и мултимодијални сервиси а све
у складу са условима АД “Телеком Србија“.
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:
Предметна парцела број 1710/6 К.О. Крчедин
се налази у границама изван грађевинског реона насеља
Инђија, комплексу у атару - Регионална депоније, у
делу који који је намењен радним површинама односно
привредно индустријским комплексима.
Намена земљишта
Према Плану детаљне регулације регионалне
санитарне депоније у Инђији, катастарска парцела 1710/6
К.О. Крчедин је намењена за привредно индустријски
комплекс.
Објекте пројектовати у складу са наменом и
предвиђеним технолошким поступком, уз примену
одговарајућих грађевинских материјала. Обликовање
објеката треба да одликује модеран архитектонски израз,
савремени материјали, колорит прикладан амбијенту.
Дозвољена спратност објекта
Дозвољена спратност објеката је П до П+1.
Индекс изграђености и степен искоришћености
грађевинске парцеле
Индекс заузетости парцеле је максимално 50%.
Индекс изграђености је 0.5.
Зелене површине треба да заузимају до 10%
површине парцеле.
Обезбеђивање приступа парцели и простора за
паркирање возила
Обезбедити довољан број паркинг места у
оквиру парцеле, на отвореним паркинг просторима
или у оквиру подземне гараже, која може да заузима
максимално 85% површине грађевинске парцеле, под
условом да је у потпуности укопана или полуукопана,
раван кров гараже на максимално +1.2м од коте терена.
У
оквиру
унутрашње
организације
појединачних комплекса водити рачуна да се мање
атрактивни садржаји, нпр. складишни, технолошки
и инфраструктурни простори и објекти организују у
делу комплекса који није окренут ка потенцијалним
корисницима. Ове садржаје тако поставити да не

угрожавају услове коришћења суседних парцела.
Ради заштите од евентуалних кишних вода,
коту пода приземља предвидети да буде најмање 0.20
изнад највише коте уличне мреже са које се приступа
комплексу или коте околног уређеног терена, а не више
од 1.2 м у односу на коту околног уређеног терена.
Дозвољено је постављање отвора на свакој од
страна објеката.
Бочна и задње одстојање објекта од ивице
парцеле су минимално 1/2 висине објекта.
Дозвољена је изградња више објеката на
парцели, у оквиру задатих максималних грађевинских
линија.
Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
Међусобно одстојање је минимално 1/2 висине
вишег објекта, а за објекте ниже од 8м не може бити
мање од 4м, а у складу са потребама организовања
противпожарног пута.
Кров може бити раван или у нагибу, покривен
одговарајућим материјалом. Даје се слобода у
формирању геометрије крова, тј. равни могу бити
једноводне, двоводне, вишеводне или сферне. Нагиб
косих кровних равни прилагодити врсти кровног
покривача уз ограничење да максимални дозвољени
нагиб износи 30%. Раван кров може имати зидани
део максималног габарита који одговара габариту
вертикалних комуникација унутар објекта (степенишног
простора и лифтовског окна), као и перголе и остале
могућности уређења кровне баште, без могућности
затварања и претварања у користан простор.
Изградња или било каква промена у простору
на једној парцели, не сме да угрози фукционисање и
статичку стабилност на суседним парцелама.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Грађевинско земљиште, које је предмет овог
Програма, обухваћено је границама грађевинских реона
утврђених Просторним планом општине Инђија, Планом
генералне регулације насеља Инђија, регулационим
плановима и осталим плановима нижег реда за остала
насеља на територији општине Инђија.
Грађевинско земљиште ће се отуђивати и давати
у закуп у складу са важећим законским прописима,
планском документацијом и овим Програмом.
Изузетно се може отуђити и дати у закуп и
земљиште које није обухваћено овим Програмом, под
условом да се не ремети извршење Програма уређивања
грађевинског земљишта за 2020. годину, у том случају
би крајњи корисник сносио и додатне трошкове.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 46-8/2020-I
Дана: 31. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------12
На основу члана 40. став 1. тачка 19. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број
5/19), члана 99. став 12. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и члана
8. став 1. Уредбе о условима, начину и поступку под
којима се грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити и дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин
и поступак размене непокретности („Службени гласник
РС“ бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18)
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 31. јануара 2020. године донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У ЈАВНУ
СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Инђија
непокретност коју чини неизграђено грађевинско
земљиште и то катастарска парцела број 7949 њива
1.класе површине 19ха 64ара54м2, њива 2. класе
површине 43ха 62ара 78м2 и остало вештачки створено
неплодно површине 47ари 23м2, укупне површине 63ха
74ара 55м2 уписана у лист непокретности број 8913 к.о.
Инђија преносом у јавну својину Републике Србије, без
накнаде, ради реализације инвестиционог пројекта од
значаја за Републику Србију.
II Овлашћује се Председник општине Инђија да потпише
уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
из јавне својине општине Инђија са директором
Републичке дирекције за имовину Републике Србије
или лицем из Дирекције које директор Дирекције за то
овласти.
III У случају да се не реализује инвестициони пројекат
од значаја за Републику Србију ради којег се отуђује
неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини
општине Инђија из става I ове одлуке, уговор о отуђењу
неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине
општине Инђија у јавну својину Републике Србије ће се
раскинути, а ова одлука ставити ван снаге.

IV Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Образложење
Председник
општине
Инђија
поднео
је иницијативу за доношење одлуке о отуђењу
грађевинског неизграђеног земљишта и то парцеле број
7949 к.о. Инђија површине 637455м2 из јавне својине
општине Инђија у корист јавне својине Републике
Србије, без накнаде, а ради реализације пројекта за
изградњу објекта од националног интереса за Републику
Србију. У иницијативи се наводи да се општини Инђија
обратила јапанска компанија „Toyo Tire corporation“
писмом о намерама где наводе да су заинтересовани
за реализацију инвестицоног пројекта у Србији, у
Инђији, где се планира изградња фабрике за производњу
индустријских гума као и да је за реализацију овог
пројекта потребно око 60 хектара земљишта. Даље се
наводи да ће, према писму о намерама, компанија „Toyo
Tire corporation“ извршити улагања од око 334 милиона
еура у првој фази а 668 милиона еура након реализације
целокупне инвестиције, отворити 523 радна места у
првој фази и укупно 1000 радних места након завршетка
инвестиције, те да је за овај пројекат од стране општине
Инђија поднета иницијатива надлежном министарству
да иницира Влади Републике Србије доношење одлуке
да је овај пројекат пројекат од значаја за Републику
Србију.
Парцела број 7949 к.о. Инђија на којој је
планирана реализација предметне инвестиције налази
се у јавној својини општине Инђија и чини грађевинско
земљиште ван граница грађевинског подручја насеља
Инђија, у оквиру планиране радне површине – локација
15. У радној зони дозвољена је изградња пословних,
производних и складишних објеката, изградња
у комбинацијама (пословно-производни објекат,
пословно-складишни објекат, производно-складишни
објекат или пословно-производно-складишни објекат)
и изградња производних енергетских објеката
обновљивих извора енергије. Привредне делатности
које се могу дозволити у овој зони су све производне,
пословне, услужне и радне активности мањег или већег
обима, укључујући и индустријске производне погоне
и капацитете, уз обезбеђење услова заштите животне
средине.
У циљу реализације овог пројекта општина
Инђија је остварила сарадњу са Развојном агенцијом
Србије везано за предузимање одговарајућих мера и
активности из надлежности општине.
Чланом 99. став 12. Закона о планирању и
изградњи прописано је, између осталог, да јединица
локалне самоуправе може отуђити грађевинско
земљиште по цени која је мања од тржишне или отуђити
без накнаде, када се ради, између осталог о реализацији
пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику
Србију. Чланом 8. Уредбе о условима, начину и поступку
под којима се грађевинско земљиште у јавној својини
може отуђити и дати у закуп по цени мањој од тржишне
цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности предвиђено
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је да се грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити по цени која је мања од тржишне цене или
отуђити без накнаде, када се, између осталог, ради о
међусобном располагању између власника грађевинског
земљишта у јавној својини и реализацији пројеката за
изградњу објеката од значаја за Републику Србију.
Статутом општине Инђија, чланом 40. став 1.
тачка 19. прописано је да Скупштина општине одлучује
о располагању непокретностима у јавној својини
општине, између осталог, и о преносу права јавне
својине на другог носиоца права јавне својине.
Како се ради о реализацији инвестиционог
пројекта од значаја за Републику Србију то је на основу
свега изнетог донета одлука као у диспозитиву.
Скупштина општине Инђија
Број: 46-9/2020-I
Дана: 31. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------13
На основу члана 40. став 1. тачка 42. Статута
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“
број 5/19),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 31. јануара 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА
НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 267/26 К.О. ЉУКОВО
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Предшколској
установи „Бошко Буха“ Инђија да у оквиру реализације
пројекта „Школица живота-Заједно за детињство“
постави, опреми и огради дечије игралиште у површини
до 300м2 на парцели у јавној својини општине Инђија
број 267/26 к.о. Љуково, која се налази у Љукову у улици
1. Новембра бр. 73 која парцела у нарави чини двориште
објекта образовања који објекат користе Основна школа
„Петар Кочић“ Инђија и Предшколска установа „Бошко
Буха“ Инђија.
II
Дечије игралиште ће се поставити на делу
парцеле број 267/26 к.о. Љуково гледано из улице 1.
Новембра испред врата дела објекта број 1 који користи
Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија.
III
Средства за финансирање постављања,
опремања и ограђивања дечијег игралишта обезбеђује
Фондација Новак Ђоковић.

IV
Корисник дечијег игралишта биће Предшколска
установа „Бошко Буха“ Инђија.
V
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-23/2020-I
Дана: 31. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------14
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), а у вези
тачке 4. Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 4309661/2017-1 од 12. октобра 2017. године
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 31. јануара 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА, ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА, ЗА ЗАВИСНО ДРУШТВО
„ГАЛЕНИКА КЛИРИТ“ ДОО СУБЈЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „ГАЛЕНИКА“ АД БЕОГРАД
1. Скупштина општине Инђија, одобрава да се отпише
потраживање Општине Инђија за зависно друштво
„Галеника Клирит“ ДОО ПИБ 100012130, субјекта
приватизације „Галеника“ а.д. Београд, са седиштем
у Земуну, Батајнички друм бб, ПИБ: 100001038,
матични број: 07726325 по основу уступљених јавних
прихода буџета локалне самоуправе, са стањем на дан
31. децембар 2016. године са припадајућом каматом
до 31. децембра 2016. године утврђеним Записником
Министарства финансија – Пореска управа – Центар за
велике пореске обвезнике Београд, број: ЦВП-433-123364/2017-Ј6013 од 08. децембра 2017. године и то:
- на рачуну бр. 711111 (порез на зараде), на име главног
дуга у износу од 16.034,74 динара, на име камате у
износу од 18.239,22 динара, а што укупно износи
34.273,96 динара.
- на рачуну 711111/4848 (порез на зараде у оквиру
обједињене наплате), на име главног дуга у износу од
80.095,35 динара, на име камате у износу од 10.725,66
динара, а што укупно износи 90.821,01 динара.
2. Ову Одлуку доставити Министарству финансија Центар за велике пореске обвезнике Београд и Субјекту
приватизације.
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3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 43-2/2020-I
Дана: 31. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
15
На основу члана 30. став 5. и члана 50. став
1. алинеја 3. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18)
и тачке I Обједињеног предлога Комисије за доделу
средстава у области спорта, бр. 66-2/2020-III од 16.
јануара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 24. јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О OДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИМА СЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У 2020. ГОДИНИ
I

ОДОБРАВAЈУ СЕ Годишњи програм Савеза
спортова општине Инђија и Годишњи програми
спортских организација у чије име је Савез спортова
општине Инђија подносилац и предлагач програма,
са утврђеним износима за реализацију одобрених
годишњих програма усклађеним са средствима у буџету
општине Инђија за 2020. годину, у укупном износу
од 123.671.500,00 динара, и то следећим спортским
организацијама, у износима како следи:
Назив спортске
организације
и седиште носиоца
одобреног годишњег
програма
за 2020. годину
Савез спортова општине
Инђија, Инђија
Клуб малог фудбала
„Индианс-2013“, Инђија
Железнички шаховски
клуб „Слога“, Инђија

Износ одобрених
средстава за
реализацију годишњег
програма из буџета
општине Инђија за
2020. годину
26.150.000,00
400.000,00
350.000,00

Фудбалски клуб
„Фрушкогорац“, Крчедин
Фудбалски клуб
„Чортановачки Спорт
Клуб 1939“, Чортановци
Савез за спорт и
рекреацију инвалида
општине Инђија, Инђија
Атлетски клуб „Инђија“,
Инђија
Фудбалски клуб „Дунав“,
Нови Сланкамен
Клуб дизача тегова
и дисциплина снаге
„Камен“, Инђија
Удружење женског
фудбала „Инђија“, Инђија
Удружење спортских
риболоваца Барица,
Инђија
Стрељачки клуб
„Младост“, Инђија
Фудбалски клуб
„Хајдук“, Бешка
Фудбалски клуб „Слога“,
Марадик
Фудбалски клуб
„Железничар“, Инђија
Петанкуe клуб „Бешка“,
Бешка
Фудбалски клуб „Полет“,
Нови Карловци
Карате клуб
„Железничар“, Инђија
Шах клуб „Хајдук-1973“,
Бешка
Савез за школски спорт
ИН, Инђија
Општински фудбалски
савез Инђија, Инђија
Фудбалски клуб
„Инђија“, Инђија
Планинарски клуб
„Железничар-Инђија“,
Инђија
Фудбалски клуб „Борац“,
Јарковци
Стонотениски клуб
„Инђија“, Инђија
Клуб америчког фудбала
„Инђија“, Инђија
Рукометни клуб „Инђија“,
Инђија

1.200.000,00
1.400.000,00

271.500,00

1.560.000,00
1.400.000,00
750.000,00

400.000,00
500.000,00

1.500.000,00
2.500.000,00
1.200.000,00
2.500.000,00
500.000,00
1.600.000,00
1.900.000,00
150.000,00
1.000.000,00
3.500.000,00
32.000.000,00
400.000,00

1.000.000,00
500.000,00
2.000.000,00
5.200.000,00

Број 2, страна број  112                              Службени лист општине Инђија                              Петак 31. јануар 2020.

Taekwon-do клуб „Tae
kwon do Elit“, Инђија
Кошаркашки клуб
Железничар, Инђија
Одбојкашки клуб
„Младост 1979“, Инђија
Џудо клуб „Безбедност“,
Инђија
Одбојкашки клуб
„Инђија“, Инђија
Женски рукометни клуб
„Железничар“, Инђија
Кошаркашки клуб
„Железничар Стар
Баскет“, Инђија
Фудбалски клуб
„Љуково“, Љуково
Удружење Спорт за све
општине Инђија, Инђија
Спортско удружење
„Royal“, Инђија
Удружење спортских
риболоваца „Дунавац“,
Крчедин
Рукометни клуб „Хајдук
Бешка”, Бешка
Клуб стрелаца
„Јединица“, Инђија
Куглашки клуб
„Железничар“, Инђија
Стрељачки клуб
„Партизан“, Чортановци
Спортско тениско
удружење Елита 2018,
Инђија

2.200.000,00
3.500.000,00
350.000,00
900.000,00
5.900.000,00
9.000.000,00
1.000.000,00

2.500.000,00
120.000,00
2.850.000,00
120.000,00

550.000,00
1.800.000,00
500.000,00
100.000,00
450.000,00

II
На основу одобрених Годишњих програма из
тачке I овог Решења, Општинско веће општине Инђија
донеће појединачна решења о одобрењу годишњих
програма, са утврђеним износима средстава за њихову
реализацију у 2020. години.
Појединачна решења су коначна и против њих
се може водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у
складу са Законом, износ добијених средстава по основу
годишњег програма.
III
Овлашћује се Председник општине Инђија да,
као председник Општинског већа, потпише појединачна
решења из тачке I овог решења.

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 66-5/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------16
На основу члана 30. став 4. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17 и 11/18) и тачке II Предлога Комисије за
доделу средстава у области спорта, бр. 66-2/2020-III од
16. јануара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, на седници
одржаној дана 24. јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ ПРЕДЛОЖЕНИХ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА
2020. ГОДИНУ
I
ОДБИЈАЈУ
СЕ
предложени
Годишњи
програми спортских организација који не испуњавају
критеријуме у погледу носиоца програма, форме
програма, адекватности програма или су искључени
из евалуационог процеса у складу са чланом 25. и
26. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија, и то следећих
носилаца предлога програма:

Редни број из табеле
1 у тачки I Предлога
Комисије
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43

Назив спортске организације
носиоца предложеног годишњег програма
који се одбија, седиште, заводни број предмета
(предлога годишњег програма)

Карате клуб „Сенсеи“, Инђија
бр.предмета: 66-97/2019;
Предлог годишњег програма учешћа спортске
организације у домаћим и европским клупским
такмичењима
(област: чл.137.став 1. тачка 5) Закона о спорту)
Спортско удружење бокса Инђија, Инђија
бр. предмета: 66-88/2019;
Предлог програма изградње, одржавања,
опремања и одржавања спортских објеката
(област: чл.137.став 1. тачка 5) Закона о спорту)

II
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Број: 66-4/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------17
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17 и 11/18), тачкe I подтачка 1. Решења о
утврђивању организација у области спорта које су од
посебног значаја за општину Инђија, број 66-8/2018III од 25. jaнуара 2018. године и Решења Oпштинског
већа о одобравању годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у 2020. години, број 66-5/2020III од 24. jaнуара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
jaнуара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују

Разлог одбијања - спортске организације
које не испуњавају услове у погледу носиоца
програма, форме програма и адекватности
предложеног програма, у складу са Законом,
Одлуком и Правилником; Разлог одбијања табела вредновања предлога: број бодова у
секцијама 1 и 2, укупан број бодова за предлог
годишњег програма и други разлози у складу
са чл. 25. и 26. Правилника
Чл. 137. став 4. Закона о спорту / Члан 5. став1.
тачка 10. Правилника - не испуњава критеријуме
у погледу носиоца програма - Клуб није члан
надл. нац. гранског спортског савеза.
Предлог искључен из евалуационог процеса у
првој фази поступка одобравања програма.
Чл. 118. став 4. Закона о спорту / Члан 5. став 1.
тачка 6. Правилника Носилац програма не испуњава услове у погледу
носиоца програма - претходно није обављао
делатност најмање годину дана.
Предлог искључен из евалуационог процеса у
првој фази поступка одобравања програма.

средства за реализацију истог у 2020. години, Савезу
спортова општине Инђија из Инђије, са матичним бројем
08156565, у износу од 20.150.000,00 динара (словима: дв
адесетмилионастопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова
општине Инђија отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-17895763-11, по
достављеном захтеву Савеза са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Савезом спортова
општине Инђија из Инђије закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
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26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-6/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------18
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17), тачкe I подтачка 1. Решења о утврђивању
организација у области спорта које су од посебног значаја
за општину Инђија, број 66-8/2018-III од 25. jaнуара
2018. године и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. jaнуара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
jaнуара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију превоза спортиста у 2020.
години, Савезу спортова општине Инђија из Инђије, са
матичним бројем 08156565, у износу од 6.000.000,00
динара (словима: шестмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза спортова
општине Инђија отворен код Министарства финансија
- Управе за трезор, број рачуна 840-17895763-11, по
достављеном захтеву Савеза са пратећом финансијском
документацијом.

III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 429, економска класификација
481 - Дотације невладиним организацијама - превоз
спортиста), Одлуке о буџету општине Инђија за 2020.
годину („Службени лист општине Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Савезом спортова
општине Инђија закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-7/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Клуб
малог фудбала „Индианс - 2013“ из Инђије, са матичним
бројем: 28797095, у износу од 400.000,00 динара
(словима: четиристoхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба малог фудбала
„Индианс - 2013“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19218763-57, по
достављеном захтеву Клуба малог фудбала „Индианс 2013“ са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Клубом малог
фудбала „Индианс - 2013“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-8/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------20
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Железничком шаховском клубу „СЛОГА“ из Инђије,
са матичним бројем: 08578133, у износу од 350.000,00
динара (словима: тристопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Железничког
шаховског клуба „СЛОГА“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 84019546763-25, по достављеном захтеву Железничког
шаховског клуба „СЛОГА“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
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и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Железничким
шаховским клубом „СЛОГА“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-9/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------21
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Фудбалском

клубу „Фрушкогорац“ из Крчедина, са матичним бројем:
08147183, у износу од 1.200.000,00 динара (словима:
једанмилиондвестохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Фрушкогорац“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19434763-17, по
достављеном захтеву Фудбалског клуба „Фрушкогорац“
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Фрушкогорац“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-10/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ из
Чортановаца, са матичним бројем: 28782632, у износу
од 1.400.000,00 динара (словима: једанмилиончетирист
охиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ отворен код
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-25131763-29, по достављеном захтеву Фудбалског
клуба „Чортановачки Спорт Клуб 1939“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским клубом
„Чортановачки Спорт Клуб 1939“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-11/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------23
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Савезу за
спорт и рекреацију инвалида општине Инђија из Инђије,
са матичним бројем: 08675732, у износу од 271.500,00
динара (словима: двестоседамдесетједнахиљадапетстод
инара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Савеза за спорт
и рекреацију инвалида општине Инђија отворен код
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-19080763-61, по достављеном захтеву Савеза
за спорт и рекреацију инвалида општине Инђија са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
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(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Савезом за спорт
и рекреацију инвалида општине Инђија закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-12/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Атлетском

клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним бројем:
08140049, у износу од 1.560.000,00 динара (словима: јед
анмилионпетстошездесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Атлетског клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19453763-53, по достављеном
захтеву Атлетског клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Атлетским
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-13/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „Дунав“ из Новог Сланкамена, са
матичним бројем: 08144524, у износу од 1.400.000,00
динара (словима: једанмилиончетиристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Дунав“ отворен код Министарства финансија -Управе
за трезор, број рачуна 840-18163763-44, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Дунав“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Дунав“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-14/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------26
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Клубу
дизача тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ из Инђије,
са матичним бројем: 08697701, у износу од 750.000,00
динара (словима: седамстопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба дизача тегова и
дисциплина снаге „КАМЕН“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-1792276306, по достављеном захтеву Клуба дизача тегова и
дисциплина снаге „КАМЕН“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
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и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Клубом дизача
тегова и дисциплина снаге „КАМЕН“ закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-15/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
УДРУЖЕЊУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ из

Инђије, са матичним бројем: 28824980, у износу од
400.000,00 динара (словима: четиристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун УДРУЖЕЊА
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ отворен код
Министарства финансија - Управе за трезор, број рачуна
840-22226763-64, по достављеном захтеву УДРУЖЕЊА
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са УДРУЖЕЊЕМ
ЖЕНСКОГ ФУДБАЛА „ИНЂИЈА“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-16/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
УДРУЖЕЊУ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА БАРИЦА
из Инђије, са матичним бројем: 28708025, у износу од
500.000,00 динара (словима: петтохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских
риболоваца БАРИЦА отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-2793476356, по достављеном захтеву удружења са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Удружењем
спортских риболоваца БАРИЦА из Инђије закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-17/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------29
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Стрељачком клубу „Младост“ из Инђије, са матичним
бројем: 08140090, у износу од 1.500.000,00 динара
(словима: једанмилионпетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стрељачког клуба
„Младост“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18019763-06, по
достављеном захтеву Стрељачког клуба „Младост“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Стрељачким
клубом „Младост“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-18/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------30
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „Хајдук“ из Бешке, са матичним

бројем: 08721009, у износу од 2.500.000,00 динара
(словима: двамилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Хајдук“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18108763-47, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Хајдук“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Хајдук“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-19/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „СЛОГА“ из Марадика, са матичним
бројем: 08137218, у износу од 1.200.000,00 динара
(словима: милиондвестохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„СЛОГА“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19864763-20, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „СЛОГА“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „СЛОГА“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-20/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------32
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Фудбалском
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08139938, у износу од 2.500.000,00 динара (словима:
двамилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Железничар“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18164763-51, по
достављеном захтеву Фудбалског клуба „Железничар“
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Железничар“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-21/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------33
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Петанкуе
клубу „Бешка“ из Бешке, са матичним бројем:

28800134, у износу од 500.000,00 динара (словима:
петстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Петанкуе клуба
„Бешка“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-21821763-42, по достављеном
захтеву Петанкуе клуба „Бешка“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Петанкуе клубом
„Бешка“ закључити уговор о реализовању Годишњег
програма из тачке I овог Решења, којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у свему
како је прописано у члану 17. Одлуке о финансирању
или суфинансирању потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16) и члана
32. Правилника о ближим критеријумима и начину
одобравања програма и доделе средстава за финансирање
или суфинансирање потреба и интереса грађана у
области спорта из буџета општине Инђија („Службени
лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-22/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „ПОЛЕТ“ из Нових Карловаца, са
матичним бројем: 08142572, у износу од 1.600.000,00
динара (словима: једанмилионшестстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„ПОЛЕТ“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19006763-28, по
достављеном захтеву Фудбалског клуба „ПОЛЕТ“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „ПОЛЕТ“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-23/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------35
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Карате
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08140472, у износу од 1.900.000,00 динара (словима: јед
анмилиондеветстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Карате клуба
„Железничар“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18302763-47, по
достављеном захтеву Карате клуба „Железничар“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Карате клубом
„Железничар“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-24/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------36
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Шах
клубу „Хајдук-1973“ из Бешке, са матичним бројем:

28786727, у износу од 150.000,00 динара (словима:
стопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Шах клуба
„Хајдук-1973“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19456763-74, по
достављеном захтеву Шах клуба „Хајдук-1973“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Шах клубом
„Хајдук-1973“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-25/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Савезу
за школски спорт ИН из Инђије, са матичним бројем:
28799543, у износу од 1.000.000,00 динара (словима:
једанмилиондинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Савеза за школски
спорт ИН отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18303763-54, по достављеном
захтеву Савеза за школски спорт ИН са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Савезом за
школски спорт ИН закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-26/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

38
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Општинском фудбалском савезу Инђија из Инђије, са
матичним бројем: 08148520, у износу од 3.500.000,00
динара (словима: тримилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Општинског
фудбалског савеза Инђија отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 84019742763-39, по достављеном захтеву Општинског
фудбалског савеза Инђија са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).

средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем 08145130, у износу од 32.000.000,00 динара
(словима: тридесетдвамилионадинара).

IV
Председник општине ће са Општинским
фудбалским савезом Инђија закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18404763-82, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-27/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“,
број 29/17 и 11/18), тачка I подтачка 2. Решења о
утврђивању организација у области спорта које су од
посебног значаја за општину Инђија, број 66-8/2018III од 25. jaнуара 2018. године и Решења Oпштинског
већа о одобравању годишњих програма спортских
организација којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у 2020. години, број 66-5/2020III од 24. jaнуара 2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
jaнуара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују

III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-28/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Планинарском клубу „Железничар-Инђија“ из Инђије,
са матичним бројем: 08160554, у износу од 400.000,00
динара (словима: четиристохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Планинарског
клуба „Железничар-Инђија“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 84017987763-73, по достављеном захтеву Планинарског
клуба „Железничар-Инђија“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Планинарским
клубом „Железничар-Инђија“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-29/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------41
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „Борац“ из Јарковаца, са матичним
бројем: 08143846, у износу од 1.000.000,00 динара
(словима: једанмилиондинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Борац“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-21237763-28, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Борац“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Борац“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-30/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------42
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Стонотениском клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним

бројем: 08842060, у износу од 500.000,00 динара
(словима: петстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стонотениског клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-18835763-92, по достављеном
захтеву Стонотениског клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Стонотениским
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-31/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Клубу
америчког фудбала „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08858241, у износу од 2.000.000,00 динара
(словима: двамилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Клуба америчког
фудбала „Инђија“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19783763-35, по
достављеном захтеву Клуба америчког фудбала „Инђија“
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Клубом америчког
фудбала „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-32/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------44
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Рукометном клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08147906, у износу од 5.200.000,00 динара
(словима: петмилионадвестохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Рукометног клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19139763-86, по достављеном
захтеву Рукометног клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Рукометним
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-33/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------45
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Taekwondo клубу „Tae kwon do Elit” из Инђије, са матичним

бројем: 08684839, у износу од 2.200.000,00 динара
(словима: двамилионадвестохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Taekwon-do клуба
„Tae kwon do Elit” отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19241763-24, по
достављеном захтеву Taekwon-do клуба „Tae kwon do
Elit” са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Taekwon-do клубом
„Tae kwon do Elit” закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-34/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Кошаркашком клубу Железничар из Инђије, са
матичним бројем: 08140022, у износу од 3.500.000,00
динара (словима: тримилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Кошаркашког клуба
Железничар отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19459763-95 по
достављеном захтеву Кошаркашког клуба Железничар
са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Кошаркашким
клубом Железничар закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-35/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------47
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Одбојкашком клубу „Младост 1979“ из Инђије, са
матичним бројем: 08130647, у износу од 350.000,00
динара (словима: тристопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Одбојкашког клуба
„Младост 1979“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19689763-56, по
достављеном захтеву Одбојкашког клуба „Младост
1979“ са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Младост 1979“ закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-36/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------48
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Џудо
клубу „Безбедност“ из Инђије, са матичним бројем:

08923027, у износу од 900.000,00 динара (словима:
деветстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Џудо клуба
„Безбедност“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19616763-30, по
достављеном захтеву Џудо клуба „Безбедност“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Џудо клубом
„Безбедност“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-37/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Одбојкашком клубу „Инђија“ из Инђије, са матичним
бројем: 08630976, у износу од 5.900.000,00 динара
(словима: петмилионадеветстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Одбојкашког клуба
„Инђија“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-22730763-03, по достављеном
захтеву Одбојкашког клуба „Инђија“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Одбојкашким
клубом „Инђија“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-38/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------50
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Женском
рукометном клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним
бројем: 28795203, у износу од 9.000.000,00 динара
(словима: деветмилионадинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Женског рукометног
клуба „Железничар“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-1983276387, по достављеном захтеву Женског рукометног
клуба „Железничар“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
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и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Женским
рукометним клубом „Железничар“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-39/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и
утврђују средства за реализацију истог у 2020.
години, КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР

СТАР БАСКЕТ“ из Инђије, са матичним бројем:
28813775, у износу од 1.000.000,00 динара (словима:
једанмилиондинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун КОШАРКАШКОГ
КЛУБА „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ отворен
код Министарства финансија - Управе за трезор, број
рачуна 840-21626763-35, по достављеном захтеву
КОШАРКАШКОГ КЛУБА „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР
БАСКЕТ“ са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са КОШАРКАШКИМ
КЛУБОМ „ЖЕЛЕЗНИЧАР СТАР БАСКЕТ“ закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-40/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија

Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Фудбалском клубу „Љуково“ из Љукова, са матичним
бројем: 08145873, у износу од 2.500.000,00 динара
(словима: двамилионапетстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Фудбалског клуба
„Љуково“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-19171763-19, по достављеном
захтеву Фудбалског клуба „Љуково“ са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Фудбалским
клубом „Љуково“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-41/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------53
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Удружењу
Спорт за све општине Инђија из Инђије, са матичним
бројем: 08726299, у износу од 120.000,00 динара
(словима: стодвадесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења Спорт
за све општине Инђија отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-2948276328, по достављеном захтеву удружења са пратећом
финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Удружењем Спорт
за све општине Инђија из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-42/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Спортском
удружењу „Royal“ из Инђије, са матичним бројем:

28707967, у износу од 2.850.000,00 динара (словима: два
милионаосамстопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Спортског удружења
„Royal“ отворен код Министарства финансија - Управе
за трезор, број рачуна 840-26486763-08, по достављеном
захтеву удружења са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Спортским
удружењем „Royal“ из Инђије закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-43/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Удружењу
спортских риболоваца „Дунавац“ из Крчедина, са
матичним бројем: 08143714, у износу од 120.000,00
динара (словима: стодвадесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Удружења спортских
риболоваца „Дунавац“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, број рачуна 840-2182276349, по достављеном захтеву Удружења спортских
риболоваца „Дунавац“ са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Удружењем
спортских риболоваца „Дунавац“ закључити уговор
о реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-44/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------56
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години,
Рукометном клубу „ХАЈДУК БЕШКА“ из Бешке, са
матичним бројем: 28777418, у износу од 550.000,00
динара (словима: петстопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Рукометног
клуба „ХАЈДУК БЕШКА“ отворен код Министарства
финансија - Управе за трезор, по достављеном захтеву
Клуба са пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
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организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Рукометним клубом
„ХАЈДУК БЕШКА“ из Бешке закључити уговор о
реализовању Годишњег програма из тачке I овог
Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-45/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------57
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Клубу
стрелаца „ЈЕДИНИЦА“ из Инђије, са матичним бројем:
08904081, у износу од 1.800.000,00 динара (словима: јед

анмилионoсамстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун Клуба стрелаца
„ЈЕДИНИЦА“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-22611763-43, по
достављеном захтеву Клуба стрелаца „ЈЕДИНИЦА“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Клубом стрелаца
„ЈЕДИНИЦА“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-46/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Куглашком
клубу „Железничар“ из Инђије, са матичним бројем:
08605882, у износу од 500.000,00 динара (словима:
петстохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Куглашког клуба
„Железничар“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-18865763-11, по
достављеном захтеву Куглашког клуба „Железничар“ са
пратећом финансијском документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Куглашким клубом
„Железничар“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).

V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-47/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------59
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, Стрељачком
клубу „Партизан“ из Чортановаца, са матичним бројем:
08773815, у износу од 100.000,00 динара (словима:
стохиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације на
посебан наменски динарски рачун Стрељачког клуба
„Партизан“ отворен код Министарства финансија Управе за трезор, број рачуна 840-19121763-57, по
достављеном захтеву Клуба са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 -
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Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са Стрељачким
клубом „Партизан“ закључити уговор о реализовању
Годишњег програма из тачке I овог Решења, којим ће
бити регулисана права и обавезе уговорних страна
у свему како је прописано у члану 17. Одлуке о
финансирању или суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и 26/16)
и члана 32. Правилника о ближим критеријумима и
начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-48/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
------------------------60
На основу члана 31. став 2. Правилника о
ближим критеријумима и начину одобравања програма
и доделе средстава за финансирање или суфинансирање
потреба и интереса грађана у области спорта из буџета
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број
29/17 и 11/18) и Решења Oпштинског већа о одобравању
годишњих програма спортских организација којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у 2020. години, број 66-5/2020-III од 24. јануара
2020. године,
Општинско веће општине Инђија, дана 24.
јануара 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ Годишњи програм и утврђују
средства за реализацију истог у 2020. години, спортској
организацији СПОРТСКО ТЕНИСКО УДРУЖЕЊЕ

ЕЛИТА 2018, из Инђије, са матичним бројем:
28710283, у износу од 450.000,00 динара (словима:
четиристопедесетхиљададинара).
II
Одобрена средства преносиће се на основу
приложеног захтева и веродостојне документације
на посебан наменски динарски рачун СПОРТСКОГ
ТЕНИСКОГ УДРУЖЕЊА ЕЛИТА 2018 отворен
код Министарства финансија - Управе за трезор, по
достављеном захтеву Клуба са пратећом финансијском
документацијом.
III
Пренос одобрених средстава за финансирање
програма у области спорта обезбеђена су у разделу V
Општинска управа, Програм 14 - Развој спорта и омладине,
Програмска активност 0001 Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
(функционална класификација 810 - Услуге рекреације
и спорта, позиција 427, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти), Одлуке о буџету општине
Инђија за 2020. годину („Службени лист општине
Инђија“, број 31/19).
IV
Председник општине ће са СПОРТСКИМ
ТЕНИСКИМ УДРУЖЕЊЕМ ЕЛИТА 2018 закључити
уговор о реализовању Годишњег програма из тачке I
овог Решења, којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у свему како је прописано у члану 17.
Одлуке о финансирању или суфинансирању потреба и
интереса грађана у области спорта из буџета општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13 и
26/16) и члана 32. Правилника о ближим критеријумима
и начину одобравања програма и доделе средстава за
финансирање или суфинансирање потреба и интереса
грађана у области спорта из буџета општине Инђија
(„Службени лист општине Инђија“, број 29/17 и 11/18).
V
Ово решење је коначно и против њега се може
водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити, у складу
са Законом о спорту, износ добијених средстава.
VI
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 66-49/2020-III
Дана: 24. јануара 2020. године
Инђија
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
61
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-10/2020-II
Дана: 06.01.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине
Инђија - пречишћен текст („Службени лист општинe
Инђија“, број 5/2019), а у складу са Одлуком о Буџету
општине Инђија за 2020. годину („Сл. лист општине
Инђија“, број 31/2019), на предлог начелника Општинске
управе општине Инђија,
Председник општине доноси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Доноси се План набавки за 2020. годину чија укупна
предвиђена средства за набавке на које се не примењује
Закон о јавним набавкама износе 40.145.490,00 динара
без обрачунатог ПДВ-а, и то за:
а) ДОБРА: 14.950.000,00 динара без ПДВ-а;
б) УСЛУГЕ: 23.695.490,00 динара без ПДВ-а;
в) РАДОВИ: 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
2. Средства за реализацију Плана набавки из тачке 1.
ове одлуке обезбеђена су Одлуком о Буџету општине
Инђија за 2020. годину („Сл. лист општине Инђија“,
број 31/2019).
3. За набавке предвиђене Планом набавки за 2020. годину
Наручиоци су, у смислу Закона о јавним набавкама,
начелник Општинске управе општине Инђија за набавке
које су потребне за рад Општинске управе општине
Инђија, Председник општине Инђија и Председник
Скупштине општине.
4. Саставни део ове одлуке је табеларни приказ Плана
набавки за 2020. годину.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине
Инђија“.
Председник,
Владимир Гак, с.р.
-------------------------

5.

4.

3.

2.

1.

Ред.бр.

ДОБРА

Електро материјали и
остали материјали

Заставе

Тракасте завесе

Oбрасци извода из
матичних књига

300.000

500.000

500.000

1.000.000

300.000

17.940.000

14.950.000

УКУПНО

Набавка налепница и
картица за улазак у
пешачку зону Војводе
Степе Инђија

47.220.000

40.145.490

Предмет
набавке

360.000

600.000

600.000

1.200.000

360.000

Износ

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

426919

426919

426919

426111

426919

Конто

Планирана средства у
буџету/фин. плану
(са ПДВ-ом)

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Чл. 7. ст. 1. тачка
1. ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Основ за изузеће

3

5

5

2

2

Покретања
поступка

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. Г0ДИНУ

3

5

5

2

2

12

12

12

12

12

Закључења Извршења
уговора
уговора

Оквирни датум
Напомена
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16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

100.000

Набавка опреме за
јединице опште намене
Цивилне заштите

Ситан инвентар за
ресторан

Стручна литература за
потребе запослених
Општинске управе
општине Инђија

Кациге за
мотоциклисте

600.000

120.000

100.000

600.000

600.000

500.000

500.000

500.000

Цвеће и зеленило

600.000

180.000

150.000

500.000

600.000

600.000

120.000

600.000

600.000

500.000

Радна одећа

Водомати

Поклони

500.000

500.000

Набавка клима
уређаја и грејних тела

Поклони за ђаке
прваке

500.000

Закуп бине за потребе
одржавања маниф.

3

4

Члан 39. став 2.
ЗЈН
426913

4

3

2

3

2

9

4

2

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

3

426311

512811

426131

426129

426913

423712

423712

426919

512931

421626

Члан 39. став 2.
ЗЈН

4

3

4

3

2

3

2

9

4

2

3

12

12

12

12

12

12

12

10

12

12

12
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500.000

500.000

Набавка новина

Систем за евиденцију
присутности на раду
запослених лица у
Општинској управи
Набавка
тепиха

Стручна литература за
потребе Председника
општине и других
органа
Набавка жутих
ротационих светала

Набавка рефлектују ћих самолеп. трака

Рачунарска опрема за
потребе саобраћајне
полиције

23.

25.

27.

28.

26.

24.

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

22.

21.

500.000

Храна и пића за
потребе одржавања
општинских смотри у
2020. години
Набавка телевизора и
остале електро
опреме за потребе ОУ

500.000

Новогодишњи
пакетићи за децу

19.

20.

500.000

500.000

Kопир апарати и друга
опрема

Фиксни и мобилни
телефони

18.

17.

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

512221

512811

512811

426311

512211

512241

426311

512241

423711

413142

512222

5122

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН
Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

3

2

3

3

1

1

3

3

Члан 39. став 2.
ЗЈН

12

Члан 39. став 2.
ЗЈН
3

1

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

4

Члан 39. став 2.
ЗЈН

3

2

3

3

1

1

3

3

3

12

1

4

12

12

12

12

12

1

12

12

12

12

12

12
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5.

4.

3.

2.

1.

Израда Плана
превентивних мера о
повременим и
привременим градил.
Израда процене
угрожености од елем.
непогода и плана
функц. у ванредним
ситуацијама општине
Инђија
Израда процене
противпожарне
заштите за општину
Инђија
Одржавање
противград. станица

Одржавање
рачунарске мреже

УСЛУГЕ

Набавка опреме за
посебна паркиралишта

32.

31.

30.

Канцеларијски
намештај за потребе
саобраћајне полиције
Опрема за вршење
увиђаја за потребе
саобраћајне полиције
Канцеларијски
намештај за
Општинску управу

29.

200.000

250.000

150.000

500.000

Члан 39. став 2.

Члан 39. став 2.

Члан 39. став 2.

424911

425191

300.000

240.000

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.
ЗЈН

424911

424911

425426

512

512211

512811

512211

180.000

600.000

600.000

27.480.000

23.195.490

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

500.000

500.000

500.000

500.000

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

12

12

12

8

12

12

12

12

12
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Принудно извршење
правносних решења
Општинске управе од
стране ЈП
„Комуналац“ Инђија

Дератизација зграде и
канц. Општинске
управе општине

7.

8.

9.

Услуге ПТТ Србије

Одржавање и набавка
пп апарата и
хидраната

Ревизија Студије
јавног превоза на
подручју
Општине Инђија

12.

13.

14.

11.

Геодетске услуге

Услуга кетеринга за
потребе Председника
општине а и других
органа општине

Прање службених
возила

6.

10.

Tекуће поправке и
одржавање нових
возила

500.000

300.000

5.000.000

500.000

500.000

100.000

500.000

300.000

500.000

600.000

360.000

6.000.000

600.000

600.000

120.000

600.000

360.000

600.000

424911

425191

421421

424631

423711

421321

424

425219

42521

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Чл. 7. ст. 1. тачка
1. ЗЈН

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Члан 39. став 2.

6

3

4

2

3

4

6

2

Члан 39. став 2.
ЗЈН

Чл. 7. ст. 1. тачка
1. ЗЈН

3

Закључен уговор
о куповини
возила на лизинг

6

3

6

4

2

3

4

2

3

8

12

12

12

12

12

12

12

12
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16.

22.

500.000

500.000

Трошкови објаве
конкурса и огласа

20.

Услуга сервисирања и
уградње клима уређаја

500.000

Израда акта о
процени ризика на
радном месту и у
радној околини у ОУ

21.

500.000

150.000

GPS за праћење
службених возила и
возила јавног превоза

Услуга техничког
прегледа за
регистрацију
возила

500.000

500.000

500.000

19.

18.

17.

Текуће поп. и
одржавање биротех.
опреме (фотокоп.
апарати и др.)

15.

Услуге информисања
јавности путем закупа
страна у штампи која
се продаје на подручју
Инђије

Одржавање софтвера
за за финансијске
прописе
„ING-PRO“ и
PARAGRAF

600.000

600.000

600.000

600.000

180.000

600.000

600.000

600.000

425227

423432

423511

421629

4822

423421

425226

423212

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама
Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став
2. Закона о јавним
набавкама
Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став
2. Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
ЗЈН

3

4

4

4

5

5

3

2

3

4

4

4

5

5

3

2

12

12

9

12

12

12

12

12
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500.000

400.000

150.000

400.000

350.000

Услуга одржавања
котларнице

Иплементација ИСО
9001 у Општинској
управи општине

Креирање процедура
захтева стандарда
«Најбоље из Инђије»

Редовно одржав.
сирена за узбуњивање
и израда акустичне
студије чујности

Консултантске услуге

Израда Плана заштите
од удеса са аспекта
угрожености од
терорист. активности

Унапређење web
платформе и садржаја
портала
www.lerindjija.rs

Израда каталога ЈППа у општини Инђија

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

420.000

480.000

423419

424911

424911

424911

600.000

500.000

180.000

425281

424911

424911

425116

425191
.

480.000

600.000

480.000

600.000

480.000

400.000

500.000

400.000

Услуга одржавања
лифта

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

4

4

4

4

4

4

4

4

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама
Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

4

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

9

12

12

12

12

12

12
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40.

39.

Фиксна телефонија

38.

Израда пројекта за
мапирање ризика на
локалним путевима
општине Инђија
Израда студије за
идентификацију црних
тачака на путевима са
предлогом мера

Услуга техничког
пријема објекта

37.

36.

35.

423419

424911

421411

600.000

600.000

1.500.000

500.000

511411

424911

600.000

600.000

500.000

500.000

1.363.650

500.000

421311

200.000

181.820

421221

424911

421324

1.500.000

120.000

700.000

636.370

33.

Комуналне услуге ЈКП "Комуналац"
Инђија
Комуналне услуге ЈКП Водовод и
канализација Инђија
Услуга предштампе,
израда коверата са
повратницом и
персонална штампа за
потребе ОУ општине

1.363.650

Услуге од ЈП "Ингас"
Инђија

32.

34.

100.000

Унапређење система
управљања општ.
имовином

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

2

2

1

Уговор на
неодређено
време из 2011.
године
Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

2

2

1

1

1

4

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

Члан 7.1.1)

Члан 7.1.1)

Члан 7.1.1)

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

2

2

1

2

2

1

1

1

4

12

12

12

12

12

12

12

12

9
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2.

3

500.000

Радови на одржавању
електрo инсталација

1.

500.000

500.000

Молерско фарбарски
радови

Радови на текућем
одржавању социјалних
станова

1.500.000

500.000

РАДОВИ

41

Израда правила
заштите од пожара,
програм основне обуке
запослених ОУ из
области заштите од
пожара и тестирање

600.000

600.000

600.000

1.800.000

600.000

425191

425117

425113

424911

Члан 39. став
2. Закона о
јавним
набавкама

Члан 39. став
2. Закона о
јавним
набавкама

Члан 39. став
2. Закона о
јавним
набавкама

Члан 39. став 2.
Закона о јавним
набавкама

3

6

4

2

3

6

4

2

12

12

10

12
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