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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
418
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15,
103/15 и 99/16), члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија“, број 9/13), и Сагласности Државне ревизорске
институције број 400-759/2017-04 од 10.02.2017. године,
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана 5. априла 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
За вршење екстерне ревизије Завршног рачуна
буџета општине Инђија за 2016. годину, ангажоваће
се лице које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја, прописане законом
којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица из члана 1. ове
Одлуке, извршиће се у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама.

Цена примерка:
Годишња претплата:
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На основу члана 28., 37., 41. и 50. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,
73/10 и 101/10, 101/11, 93/12, 73/10,101/10,101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - исправка и 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон
и 103/15 и 99/2016) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута
Општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
Општине Инђија“, бр.9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници
одржаној дана 5. априла 2017. године донела је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
РАЗДЕО I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Финансијски план за 2017. годину састоји се од
општег и посебног дела.
I ОПШТИ ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА
Директни буџетски корисник је Раздео I –
Скупштина Општине Инђија.
Планирани приходи и примања

Члан 3.
Извештај о извршеној екстерној ревизији, биће
саставни део Завршног рачуна буџета општине Инђија
за 2016. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-2/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

Образложења:
Укупни планирани приходи и примања за
2017. годину директног буџетског корисника Раздео
I – Скупштина Општине Инђија износе 31.370.000,00
динара. У структури укупних прихода и примања
учешће примања из буџета износe 31.370.000,00 динара,
односно 100,00%.
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Планирани расходи и издаци

Образложења:
Укупни планирани расходи и издаци за 2017. годину директног буџетског корисника Раздео I – Скупштина
Општине Инђија износе 31.370.000,00 динара. У структури укупно планираних расхода и издатака примарно је
учешће расхода по основу коришћења услуга и роба који износе 22.215.000,00 динара (70,82%). Расходи за зараде,
порезе, доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова, награде и остали посебни
расходи и издаци запосленима су предвиђени у износу од 6.266.000,00 динара што чини 19,97% вредности укупних
планираних расхода и издатака. Планирани остали расходи и издаци су исказани у износу од 2.500.000,00 динара,
односно на нивоу од 7,97% учешћа у структури укупних расхода и издатака. Расходи и издаци по основу донација,
дотација и трансфера су исказани у вредности од 389.000,00 динара (1,24%).
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Рачун прихода и примања, расхода и издатака
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II ПОСЕБАН ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Планирана средства прихода из буџета у износу од 31.370.000,00 динара распоређују се по корисницима и
наменама и то:
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Образложења расхода и издатака по основу четвртог нивоа конта
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-3/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија

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

Председник,
Милан Предојевић, с.р.

Број 10, страна број  401                               Службени лист општине Инђија                               Среда 5. април 2017.
420
На основу члана 28., 37., 41. и 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,
73/10 и 101/10, 101/11, 93/12, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка и 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон и 103/15 и 99/2016) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута Општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист Општине Инђија“, бр.9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници одржаној дана 5. априла 2017. године донела је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РАЗДЕО II ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Предлог Финансијског плана за 2017. годину се састоји од општег и посебног дела.
I ОПШТИ ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Директни буџетски корисник је Раздео II – Јавно правобранилаштво Општине Инђија.

Економска
класифика
ција

Планирани приходи и примања

791
7911

Врста прихода

План
01.01 31.12.2017.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

3.991.000,00

Приходи из буџета

3.991.000,00

Образложења:
Укупни планирани приходи и примања за 2017. годину директног буџетског корисника Раздео II –
Правобранилаштво Општине Инђија износе 3.991.000,00 динара. У структури укупних прихода и примања
учешће примања из буџета износe 3.991.000,00 динара, односно 100,00%.
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Врста расхода

Средства из
буџета

Економска
класификација

Планирани расходи и издаци

1
41
411
412
413
414
415
416

2
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

42
421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

411.000,00
1.000,00
100.000,00
10.000,00
0,00
0,00
300.000,00

46
465

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Остале дотације и трансфери

300.000,00
300.000,00

УКУПНО:

3
3.280.000,00
2.550.000,00
460.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00

3.991.000,00

Образложења:
Укупни планирани расходи и издаци за 2017. годину директног буџетског корисника Раздео II –
Правобранилаштво Општине Инђија износе 3.991.000,00 динара. У структури укупно планираних расхода и
издатака примарно је учешће расхода по основу расхода за зараде, порезе, доприносе, накнаде у натури,
социјална давања запосленима, накнада трошкова, награда и осталих посебних расхода и издатака
запосленима који су предвиђени у износу од 3.280.000,00 динара што чини 82,18% вредности укупних расхода
и издатака. Планирани расходи и издаци у односу на коришћење услуга и роба су исказани у износу од
411.000,00 динара, односно на нивоу од 10,30% учешћа у структури укупних расхода и издатака. Расходи и
издаци по основу донација, дотација и трансфера су планирани у вредности од 300.000,00 динара, односно на
нивоу од 7,52%.
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Рачун прихода и примања, расхода и издатака
Опис

Економска
класификација

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ

Средства из
буџета

2

3.991.000,00

Текући приходи:

7

1. Порески приходи

71

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711

1.2. Порез на добра и услуге

714

1.3. Остали порески приходи

712+713+716+719

2. Непорески приходи, од чега:

74

- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
4. Донације

7411

5. Трансфери
Капитални приходи - примања од продаје
нефинансијске имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ

733

Текући расходи:

4

3.991.000,00

1. Расходи за запослене

41

3.280.000,00

2. Коришћење услуга и роба

42

411.000,00

3. Отплата камата

44

4. Субвенције

45

5. Издаци за социјалну заштиту

47

6. Остали расходи

48+49

7. Текући трансфери

4631

8. Капитални трансфери

4632

Капитални расходи

5

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7+8)-(4+5)

0,00

(7-7411+8)-(4-44+5)

0,00

7415
772
731+732

8
3.991.000,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ,
ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ДАТИХ КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА
V. ИЗАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ
ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3.991.000,00

92
62
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VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

0,00

92-62

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

1. Примања од домаћих задуживања

911

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и
пословних банака

9113+9114

1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+9116+
9117+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања

912

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама и пословним банкама

611

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ
(III+VI+VII-VIII)
X. НЕТО ФИНАСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX)=-III

6113+6114
6111+6112+6115+6116+
6117+6118+6119
612

0,00

15

ШИФРА
ПРОГРАМА

0602

НАЗИВ ПРОГРАМА

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У К У П Н О

Средства из
буџета

ПРОГРАМ

Коришћење расхода и издатака по програмима

3.991.000,00
3.991.000,00
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II ПОСЕБАН ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Планирана средства прихода из буџета у износу од 3.991.000,00 динара распоређују се по
корисницима и наменама и то:
II

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 3.991.000,00
Програмска активност 0004 (ПА 0004)
Општинско/градско правобранилаштво

0602-0004

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

110
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

411
412
413
414
415
416
421
422
423
426
465

01

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
УКУПНО функција 110
УКУПНО РАЗДЕО II
Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО II

2.550.000,00
460.000,00
100.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00
1.000,00
100.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
3.991.000,00
3.991.000,00
3.991.000,00

3.991.000,00
3.991.000,00
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Образложења расхода и издатака по основу четвртог нивоа конта

А. ФУНКЦИЈА 110

КОНТО

НАЗИВ

Плате додаци и накнаде
запослених
Допринос за пензијско и
4121
инвалидско осигурање
Допринос за здравствено
4122
осигурање
4111

4123 Допринос за незапосленост
4131 Накнаде у натури
Исплата накнада за време
4141 одсуствовања с посла на
терет фондова
4151
4161
4214
4221
4235
4261
465

Накнада трпшкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Услуге комуникације
Трошкови службених
путовања у земљи
Стручне услуге
Административни материјал
Остале текуће дотације и
трансфери

Укупно (А.):

% учешћа у
укупној
вредности

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

2.550.000,00

63,89

63,89

306.000,00

7,67

7,67

132.000,00

3,31

3,31

22.000,00

0,55

0,55

100.000,00

2,51

2,51

80.000,00

2,00

2,00

80.000,00

2,00

2,00

10.000,00

0,25

0,25

1.000,00

0,03

0,03

100.000,00

2,51

2,51

10.000,00
300.000,00

0,25
7,52

0,25
7,52

300.000,00

7,52

7,52

3.991.000,00

100,00

100,00

3.991.000,00

100,00

100,00
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Расходи исказани по програмској класификацији – циљеви и индикатори
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1
2

Назив

Циљ

Индикатор

3

4
Одрживо управно
и финансијско
функционисање
општине у складу
са надлежностима
и пословима
локалне
самоуправе

5

Програм 15.
Опште услуге
локалне
самоуправе

0602

0602-0004

Општинско
правобранилаштво

Заштита имовинских
права и интереса
општине

УКУПНИ
РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

Средства
из буџета
6

Суфицит или
дефицит
локалног
буџета

3.991.000

Број решених
предмета у
односу на укупан
број предмета на
годишњем нивоу

3.991.000

3.991.000

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-4/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија

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

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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421
На основу члана 28., 37., 41. и 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,
73/10 и 101/10, 101/11, 93/12, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка и 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон и 103/15 и 99/2016) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута Општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист Општине Инђија“, бр. 9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници одржаној дана 5. априла 2017. године донела је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РАЗДЕО III ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Предлог Финансијског плана за 2017. годину састоји се од општег и посебног дела.
I ОПШТИ ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Директни буџетски корисник је Раздео III – Председник Општине Инђија и Општинско веће.

Економска
класификација

Планирани приходи и примања

1
791

План
01.01 31.12.2017.

Врста прихода

2

3

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

237.030.000,00

7911

Приходи из буџета

237.030.000,00

01

Приходи из буџета

235.230.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

1.800.000,00

Образложења:
Укупни планирани приходи и примања за 2017. годину директног буџетског корисника Раздео III –
Председник Општине Инђија и Општинско веће износе 237.030.000,00 динара. У структури укупних прихода
и примања учешће примања из буџета износe 235.230.000,00 динара, односно 99,24%. Очекивани приходи од
других нивоа власти износе 1.800.000,00 динара, односно 0,76%.
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Средства из
буџета

Економска
класификација

Планирани расходи и издаци

Врста расхода

1

2

3

41
411
412
413
414
415
416

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

16.680.000,00
5.300.000,00
950.000,00
50.000,00
80.000,00
300.000,00
10.000.000,00

42
421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

80.350.000,00
3.600.000,00
700.000,00
64.350.000,00
10.600.000,00
0,00
1.100.000,00

46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
465 Остале дотације и трансфери
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

700.000,00
700.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ
481 Дотације невладиним организацијама

99.700.000,00
99.700.000,00

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
499 Средства резерве

36.800.000,00
36.800.000,00

УКУПНО:

237.030.000,00

Образложења:
Укупни планирани расходи и издаци за 2017. годину директног буџетског корисника Раздео III –
Председник Општине Инђија и Општинско веће износе 237.030.000,00 динара. У структури укупних
планираних расхода и издатака примарно је учешће осталих расхода, односно расхода по основу дотација
невладиним организацијама који износе 99.700.000,00 динара (42,06%). Очекивани расходи и издаци по
основу коришћења услуга и роба износе 80.350.000,00 динара, односно 33,90%. Административни трансфери
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из буџета и средства резерве су планирани у износу од 36.800.000,00 динара, односно на нивоу од 15,53% учешћа
у структури укупно планираних расхода и издатака. Расходи за зараде, порезе, доприносе, накнаде у натури,
социјална давања запосленима, накнаде трошкова, награде и остали посебни расходи и издаци запосленима су
предвиђени у износу од 16.680.000,00 динара што чини 7,04% вредности укупних расхода и издатака. Расходи
и издаци по основу социјалног осигурања и социјалне заштите приказују планирану вредност од 2.800.000,00
динара (1,18%) а донације, дотације и трансфери су исказани у вредности од 700.000,00 динара (0,30%).
Рачун прихода и примања, расхода и издатака
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ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7-7411+8)-(4-44+5)

0,00

92

0,00

62

0,00

92-62

0,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ,
ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ДАТИХ КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА
V. ИЗАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ
ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и
пословних банака

91
911
9113+9114

1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+91
16+9117+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања

912

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама и пословним банкама

611

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ
(III+VI+VII-VIII)
X. НЕТО ФИНАСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX)=-III

6113+6114

0,00

0,00

6111+6112+6115+61
16+6117+6118+6119
612
0,00
0,00

ШИФРА
ПРОГРАМА

3
11
13
14
15
16

1501
0901
1201
1301
0602
2101

НАЗИВ ПРОГРАМА
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У К У П Н О

Средства
из
буџета

ПРОГРАМ

Коришћење расхода и издатака по програмима

12.250.000,00
11.000.000,00
52.000.000,00
65.000.000,00
40.400.000,00
56.380.000,00
237.030.000,00
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II ПОСЕБАН ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Планирана средства прихода из буџета у износу од 237.030.000,00 динара распоређују се по
корисницима и наменама и то:
III

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002)
Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

2101
21010002
110

56.380.000,00

28

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

29

412

Социјални доприноси на терет послодавца

30

413

Накнаде у натури

50.000,00

31

414

Социјална давања запосленима

80.000,00

32

415

Накнаде трошкова за запослене

300.000,00

33

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

34

421

Стални трошкови

35

422

Трошкови путовања

36

423

Услуге по уговору

37

424

Специјализоване услуге

38

426

Материјал

39

465

Остале дотације и трансфери
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002

5.300.000,00
950.000,00

10.000.000,00
3.600.000,00
700.000,00
33.000.000,00
600.000,00
1.100.000,00
700.000,00
56.380.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

0602
06020009
160
40

499
01

06020010
41

499
01

Приходи из буџета

56.380.000,00

УКУПНО функција 110

56.380.000,00

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0009 (ПА 0009)
Текућа буџетска резерва
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Текућа резерва

36.800.000,00

35.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009

35.000.000,00

Приходи из буџета

35.000.000,00

УКУПНО

35.000.000,00

Програмска активност 0010 (ПА 0010)
Стална буџетска резерва
Стална резерва

1.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010

1.800.000,00

Приходи из буџета

1.800.000,00

УКУПНО

1.800.000,00
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0901
09010003
160
42

481
01

09010005
160
43

481
01

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0003 (ПА 0003)
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Дотације невладиним организацијамаСоциохуманитарне организације
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003

11.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

УКУПНО

10.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

Програмска активност 0005 (ПА 0005)
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Дотације невладиним организацијама-Црвени крст

1.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

1.000.000,00

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

0602
06020007
160
44

423

Приходи из буџета

11.000.000,00

УКУПНО функција 160

11.000.000,00

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0007 (ПА 0007)
Функционисање националних савета
националних мањина
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Услуге по уговору-Канцеларија за инклузију Рома

3.600.000,00

800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0007

800.000,00

01

Приходи из буџета

400.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

400.000,00

УКУПНО

800.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 "ПРОЈЕКАТ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
УСЛОВА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ"

0602
45

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

2.800.000,00

01

Приходи из буџета

1.400.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

1.400.000,00

УКУПНО

2.800.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

1.800.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

1.800.000,00

УКУПНО функција 160

3.600.000,00

Број 10, страна број  414                               Службени лист општине Инђија                               Среда 5. април 2017.

1501
15010001
160
46

423

12.250.000,00

4.550.000,00
4.550.000,00

01

Приходи из буџета

4.550.000,00
4.550.000,00

481

УКУПНО
ПРОЈЕКАТ 1 "КОНКУРС ЗА ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ"
Дотације невладиним организацијама
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

7.700.000,00

Приходи из буџета

7.700.000,00

УКУПНО

7.700.000,00

1501
47

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Услуге по уговору - Регионална развојна агенција
Срем
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

01

7.700.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

1201
12010003
840
48

481
01

Приходи из буџета

12.250.000,00

УКУПНО функција 160

12.250.000,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0003 (ПА 0003)
Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа
Верске и друге услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама -Верске
заједнице
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003

52.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

УКУПНО

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840:
01

12010004
860
49

423

50

481
01

Приходи из буџета

10.000.000,00

УКУПНО функција 840

10.000.000,00

Програмска активност 0004 (ПА 0004)
Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
Рекреација, култура и вере некласификоване на
другом месту
Услуге по уговору - Информисање

26.000.000,00

Дотације невладиним организацијама - Програми и
пројекти у области културе
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004

32.000.000,00

Приходи из буџета

32.000.000,00

УКУПНО

32.000.000,00

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 860:
01

Приходи из буџета

32.000.000,00

УКУПНО функција 860

32.000.000,00
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1201
51

424

1301

ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне
манифестације "
Специјализоване услуге - Услуге културе
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 "Општинске културне
манифестације "

10.000.000,00

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

65.000.000,00

10.000.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

13010001
810
52

481

53

481
01

13010003

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти
Дотације невладиним организацијама - превоз
спортиста
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001

52.000.000,00
5.000.000,00
57.000.000,00

Приходи из буџета

57.000.000,00

УКУПНО

57.000.000,00

Програмска активност 0003 (ПА 0003)
Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта

810
54

481
01

Дотације невладиним организацијама - спортске
организације и спортисти-Инвестиције
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003

8.000.000,00
8.000.000,00

Приходи из буџета

8.000.000,00

УКУПНО

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810:
01

Приходи из буџета

65.000.000,00

УКУПНО функција 810

65.000.000,00

УКУПНО РАЗДЕО III
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО РАЗДЕО III

235.230.000,00
1.800.000,00
237.030.000,00
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Образложења расхода и издатака по основу четвртог нивоа конта

А.

ФУНКЦИЈА 110

КОНТО

НАЗИВ

4123

Плате додаци и накнаде
запослених
Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост

4131

Накнаде у натури

4111
4121
4122

4141
4151
4161

Исплата накнада за време
одсуствовања с посла на терет
фондова
Накнада трошкова за
запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи

4212

Енергетске услуге

4214

Услуге комуникације

4221
4222

Трошкови службених путовања
у земљи
Трошкови службених путовања
у иностранство

% учешћа
ИЗНОС у
функцији

% учешћа у
укупној
вредности

5.300.000,00

9,40

2,24

636.000,00

1,13

0,27

268.000,00

0,48

0,11

46.000,00

0,08

0,02

50.000,00

0,09

0,02

80.000,00

0,14

0,03

300.000,00

0,53

0,13

10.000.000,00

17,74

4,22

2.800.000,00

4,97

1,18

800.000,00

1,42

0,34

300.000,00

0,53

0,13

400.000,00

0,71

0,17

100.000,00

0,18

0,04

4231

Административне услуге

4233

Услуге образовања и
усавршавања запослених

2.000.000,00

3,55

0,84

4234

Услуге информисања

7.000.000,00

12,42

2,95

4235

Стручне услуге

7.000.000,00

12,42

2,95

4237

Репрезентација

11.000.000,00

19,51

4,64

4239

Остале опште услуге

5.900.000,00

10,46

2,49

4249

Остале специјализоване услуге

600.000,00

1,06

0,25

4261

Административни материјал

500.000,00

0,89

0,21

4269

Материјал за посебне намене

600.000,00

1,06

0,25

4651

Остале текуће дотације и
трансфери

700.000,00

1,24

0,30

56.380.000,00

100,00

23,79
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Б.

ФУНКЦИЈА 160

КОНТО

НАЗИВ

4991 Средства резерве
Дотације осталим непрофитним
4819
институцијама
4235 Стручне услуге
4239 Остале опште услуге
4729 Остале накнаде из буџета

В.

% учешћа
% учешћа у
укупној
ИЗНОС у
функцији
вредности
36.800.000,00
57,82
15,53
18.700.000,00

29,38

7,89

4.550.000,00
800.000,00
2.800.000,00
63.650.000,00

7,15
1,26
4,40
100,00

1,92
0,34
1,18
26,85

ФУНКЦИЈА 840

КОНТО

НАЗИВ

4819

Дотације осталим непрофитним
институцијама

Г.

% учешћа
ИЗНОС у
функцији

% учешћа у
укупној
вредности

10.000.000,00

100,00

4,22

10.000.000,00

100,00

4,22

ФУНКЦИЈА 860

КОНТО

НАЗИВ

4234 Услуге информисања
Дотације осталим непрофитним
институцијама
Услуге културе образовања и
4242
спорта
4819

Д.

% учешћа
ИЗНОС у
функцији

% учешћа у
укупној
вредности

26.000.000,00

61,90

10,97

6.000.000,00

14,29

2,53

10.000.000,00

23,81

4,22

42.000.000,00

100,00

17,72

ФУНКЦИЈА 810

КОНТО

НАЗИВ

4819

Дотације осталим непрофитним
институцијама

Укупно (А.+Б.+В.+Г.+Д.):

% учешћа
ИЗНОС у
функцији

% учешћа у
укупној
вредности

65.000.000,00

100,00

27,42

65.000.000,00

100,00

27,42

237.030.000,00

100,00

100,00
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Расходи исказани по програмској класификацији - посебан део циљеви и индикатори
Шифра
Програмска
Назив
Циљ
Индикатор
Програм активност/
Пројекат
1
2
3
4
5
Број становника
који су запослени
Програм 3.
Повећање
на новим радним
1501
Локални економски запослености на
местима а
развој
територији општине
налазили су се на
евиденцији НСЗ
Степе
Унапређење
Успостављање
искоришћености
привредног и
функционалне
1501-0001
земљишта у
инвестиционог
пословне
индустријским
амбијента
инфраструктуре
зонама
ПРОЈЕКАТ 1
"КОНКУРС ЗА
ОСТАЛЕ
НЕВЛАДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ"
Проценат
корисника
Повећање
локалних
Програм 11.
доступности и
социјалних услуга
0901
Социјална и дечја
права социјалне
у односу на укупан
заштита
заштите
број корисника
социјалне и дечје
заштите
Подстицање развоја
Подршка социо
Број програма које
разноврсних
0901-0003
хуманитарним
реализују ове
социјалних и других
организацијама
организације
услуга у заједници
Социјално деловање
- олакшавање људске
патње пружањем
неопходне ургентне
Подршка
помоћи лицима у
реализацији
Број волонтера
0901-0005
невољи , развијањем
програма Црвеног
Црвеног крста
солидарности међу
крста
људима ,
организовањем
различитих облика
помоћи
Укупан број
Програм 13. Развој
посетилаца на
Подстицање развоја
1201
културе и
свим културним
културе
информисања
догађајима који су
одржани
Број реализованих
Унапређење
система очувања и
Унапређење очувања програма
популаризације
1201-0003
представљања
културно историјског
културно историјског
културно историјског наслеђа
наслеђа

наслеђа на нивоу
локалне заједнице

Средства из
буџета
6

12.250.000

4.550.000

7.700.000

11.000.000

10.000.000

1.000.000

52.000.000

10.000.000
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1201-0004

Повећана понуда
квалитетних медијских
садржаја из области
друштвеног живота
локалне заједнице

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

ПРОЈЕКАТ 1
"Општинске
културне
манифестације "

Обезбеђење услова
за бављење
спортом свих
грађана и грађанки
општине

Број чланова
спортских
организација и
удружења

65.000.000

Унапређење
рекреативног спорта

Број програма
омасовљења
женског спорта

57.000.000

Број спортских
објеката
прилагођених
особама са
инвалидитетом

8.000.000

1301-0001

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

1301-0003

Одржавање
спортске
инфраструктуре

Редовно одржавање
постојећих спортских
објеката од интереса
за општину

Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе

Одрживо управно и
финансијско
функционисање
општине у складу са
надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

0602

0602-0007
0602-0009
0602-0010

Функционисање
националних савета
националних
мањина
Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва
ПРОЈЕКАТ 1
"ПРОЈЕКАТ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ
УСЛОВА РОМСКЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ"
Програм 16.
Политички систем
локалне
самоуправе

2101

2101-0002

32.000.000

10.000.000

Програм 14. Развој
спорта и омладине

1301

Број различитих
тематских типова
програма за боље
информисање

Функционисање
извршних органа
Укупни расходи по
програмима

Остваривање права
националних мањина
у локалној заједници

Суфицит или
дефицит локалног
буџета
Број реализованих
пројеката
националних
мањина

40.400.000

800.000
35.000.000
1.800.000

2.800.000
Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе
Функционисање
извршних органа

56.380.000

Број усвојених аката

56.380.000
237.030.000

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-5/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија

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

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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422
На основу члана 28., 37., 41. и 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09,
73/10 и 101/10, 101/11, 93/12, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13,63/13 - исправка и 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон и 103/15 и 99/2016) и члана 37. став 1. тачка 37. Статута Општине Инђија-пречишћен текст
(„Службени лист Општине Инђија“, бр.9/13),
Скупштина Општине Инђија на седници одржаној дана 5. априла 2017. године донела је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РАЗДЕО IV ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Предлог Финансијског плана за 2017. годину се састоји од општег и посебног дела.
I ОПШТИ ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Директни буџетски корисник је Раздео IV – Општинска Управа Општине Инђија.

Економска
класификација

Планирани приходи и примања

791

Врста прихода

План
01.01 31.12.2017.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

3.300.925.222,00

7911

Приходи из буџета

3.300.925.222,00

01

Приходи из буџета

3.097.969.969,68

07

Трансфери од других нивоа власти

202.955.252,32

Образложења:
Укупни планирани приходи и примања за 2017. годину директног буџетског корисника Раздео IV –
Општинска Управа Општине Инђија износе 3.300.925.222,00 динара. У структури укупних прихода и
примања учешће примања из буџета износe 3.097.969.969,68 динара, односно 93,85%. Очекивани приходи од
других нивоа власти износе 202.955.252,32 динара, односно 6,15%.
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1

Средства из
буџета

Економска
класификација

Планирани расходи и издаци

Врста расхода

2

3

41
411
412
413
414
415
416

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

116.674.550,00
88.977.600,00
16.046.950,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.500.000,00
3.150.000,00

42
421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

720.531.229,28
53.637.559,08
1.000.000,00
46.895.702,00
531.811.823,20
57.301.866,00
29.884.279,00

44
441
444

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања

17.200.000,00
11.000.000,00
6.200.000,00

45
451
454

СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.
Субвенције предузећима

80.301.000,00
67.301.000,00
13.000.000,00

46
463
464
465

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим новоима власти
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Остале дотације и трансфери

336.398.000,00
256.598.000,00
70.000.000,00
9.800.000,00

47
472

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

208.090.000,00
208.090.000,00

48
482

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Порези, обавезне таксе и казне

109.900.000,00
5.900.000,00
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483

Новчане казне и пенали по решењу судова

51
511
512
513
515

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина

54
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште

61
611

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима

100.000,00
100.000,00

62
621

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Набавка домаће финансијске имовине

100.000,00
100.000,00

УКУПНО:

104.000.000,00
1.679.630.442,72
1.614.982.711,00
60.500.000,00
2.297.731,72
1.850.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00

3.300.925.222,00

Образложења:
Укупни планирани расходи и издаци за 2017. годину директног буџетског корисника Раздео IV –
Општинска Управа Општине Инђија износе 3.300.925.222,00 динара. У структури укупних планираних
расхода и издатака примарно је учешће расхода по основу улагања у основна средства, односно улагања у
непокретности и опрему који износе 1.679.630.442,72 динара (50,88%). Очекивани расходи и издаци по основу
коришћења услуга и роба износе 720.531.229.28,00 динара, односно 21,83%. Расходи и издаци по основу
донација, дотација и трансфера су исказани у вредности од 336.398.000,00 динара (10,19%).
За покриће расхода и издатака за социјално осигурање и социјалну заштиту планирани су у износу од
208.090.000,00 динара, односно на нивоу од 6,30% учешћа у структури укупно планираних расхода и издатака.
Расходи за зараде, порезе, доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова,
награде и остали посебни расходи и издаци запосленима су предвиђени у износу од 116.674.550,00 динара
што чини 3,53% вредности укупних расхода и издатака. Планирани остали расходи и издаци износе
109.900.000,00 динара, односно 3,33% вредности укупно планираних расхода и издатака. Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције предузећима подразумевају износ 80.301.000,00
динара (2,43%). Расходи и издаци по основу улагања у набавку земљишта приказују планирану вредност од
32.000.000,00 динара (0,97%). За трошкове планираних задужења, односно трошкове камата и пратећих
накнада задуживања опредељен је износ од 17.200.000,00 динара (0,52%). У буџетској 2017. години отплата
планираних кредита износи 100.000,00 динара (0,003%). Улагања у набавку домаће финансијске имовине
предвиђена су у износу од 100.000,00 динара (0,003%).
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Рачун прихода и примања, расхода и издатака
Опис

Економска
класификација

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ

2

Средства из буџета
3

3.300.925.222,00

Текући приходи:

7

1. Порески приходи

71

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711

1.2. Порез на добра и услуге

714

1.3. Остали порески приходи

712+713+716+719

2. Непорески приходи, од чега:

74

- наплаћене камате
- накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
4. Донације

7411

5. Трансфери
Капитални приходи - примања од продаје
нефинансијске имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ

733

Текући расходи

4

1. Расходи за запослене

41

116.674.550,00

2. Коришћење услуга и роба

42

720.531.229,28

3. Отплата камата

44

17.200.000,00

4. Субвенције

45

80.301.000,00

5. Издаци за социјалну заштиту

47

208.090.000,00

6. Остали расходи

48+49

109.900.000,00

7. Текући трансфери

4631

247.449.000,00

8. Капитални трансфери

4632

Капитални расходи

5

1.711.630.442,72

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7+8)-(4+5)

-5.012.555.664,72

(7-7411+8)-(4-44+5)

-4.995.355.664,72

7415
772
731+732

8

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б.ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ,
ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ДАТИХ КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА
V. ИЗАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ
ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3.300.925.222,00

22.721.000,00

-5.012.555.664,72

92

0,00

62

0,00
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VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

0,00

92-62

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

1. Примања од домаћих задуживања

911

1.1. Задуживање код јавних финасијских институција и
пословних банака

9113+9114

1.2. Задуживање код осталих кредитора

9111+9112+9115+9116+9117
+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања

912

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама и пословним банкама

611

0,00

6113+6114

0,00

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ
(III+VI+VII-VIII)
X. НЕТО ФИНАСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX)=-III

100.000,00

6111+6112+6115+6116+6117
+6118+6119
612
-5.012.655.664,72
5.012.555.664,72

ШИФРА
ПРОГРАМА

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1101
1102
1501
0101
0401
0701
2001
2002
2003
0901
1801
1201
1301
0602

НАЗИВ ПРОГРАМА
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У К У П Н О

Средства из
буџета

ПРОГРАМ

Коришћење расхода и издатака по програмима

12.000.000,00
610.959.791,00
153.371.000,00
90.451.100,00
30.973.720,00
1.021.068.552,92
131.400.000,00
159.872.000,00
63.576.000,00
158.840.000,00
73.927.680,00
6.000.000,00
315.237.567,00
473.247.811,08
3.300.925.222,00
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II ПОСЕБАН ДЕО ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
Планирана средства прихода из буџета у износу од 3.300.925.222,00 динара распоређују се по
корисницима и наменама и то:
IV

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

473.247.811,08

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

06020001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130

Опште услуге

55

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

88.977.600,00

56

412

Социјални доприноси на терет послодавца

16.046.950,00

57

413

Накнаде у натури

2.000.000,00

58

414

Социјална давања запосленима

2.000.000,00

59

415

Накнаде трошкова за запослене

4.500.000,00

60

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

61

421

Стални трошкови

62

422

Трошкови путовања

63

423

Услуге по уговору

26.200.000,00

64

424

Специјализоване услуге

16.000.000,00

65

425

Текуће поправке и одржавање

11.000.000,00

66

426

Материјал

22.000.000,00

67

441

Отплата домаћих камата

1.000.000,00

68

444

Пратећи трошкови задуживања

1.200.000,00

69

465

Остале дотације и трансфери

9.800.000,00

70

482

Порези, обавезне таксе и казне

71

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

72

511

Зграде и грађевински објекти

40.000.000,00

73

512

Машине и опрема

17.000.000,00

74

515

Нематеријална имовина

75

541

Земљиште

76

621

Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001

2.000.000,00
35.003.261,08
1.000.000,00

900.000,00
104.000.000,00

100.000,00
30.000.000,00
100.000,00
430.827.811,08

Извори финансирања за функцију 130

01

Приходи из буџета

430.827.811,08

УКУПНО функција 130

430.827.811,08

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

06020003

Сервисирање јавним дугом

170

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

77

441

Отплата домаћих камата

78

444

Пратећи трошкови задуживања

79

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0003
Извори финансирања за функцију 170

10.000.000,00
5.000.000,00
100.000,00
15.100.000,00
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01

940

Приходи из буџета

15.100.000,00

УКУПНО функција 170

15.100.000,00

Високо образовање

0602
ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА СТУДЕНАТА"

99

472

Студентске стипендије

100

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-путни трошкови студената
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ПОБОЉШАЊЕ СТАНДАРДА
СТУДЕНАТА"

13.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00

Извори финансирања за функцију 940:

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 940

950

13.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00

Образовање које није дефинисано нивоом

0602
ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

101

423

950

Услуге по уговору - Поклони за вуковце

3.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ПОКЛОНИ ЗА ВУКОВЦЕ"

3.500.000,00

Образовање које није дефинисано нивоом

0602
ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И СПОРТИСТЕ"

102

423

950

Услуге по уговору - Поклони за истакнуте ученике и спортисте
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3 "ПОКЛОНИ ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ И
СПОРТИСТЕ"

1.320.000,00
1.320.000,00

Образовање које није дефинисано нивоом

0602
ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера""

103

423

950

Услуге по уговору - Набавка "паник тастера"

6.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка "паник тастера""

6.000.000,00

Образовање које није дефинисано нивоом

0602
ПРОЈЕКАТ 5 "Израда научно истраживачке станице"

104

424

Специјализоване услуге

2.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5 "Израда научно истраживачке станице"

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 950

01

Приходи из буџета

13.320.000,00

УКУПНО функција 950

13.320.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701
360

6.349.998,20

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

105

424

Специјализоване услуге-Видео надзор

1.649.998,20

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО НАДЗОР НА РАСКРСНИЦИ"

1.649.998,20

Извори финансирања за функцију 360

01

Приходи из буџета

164.999,82
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07

Трансфери од других нивоа власти

1.484.998,38

УКУПНО функција 360

1.649.998,20

ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА"

106

424

Специјализоване услуге-Видео надзор

4.700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО НАДЗОР У ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА"

4.700.000,00

Извори финансирања за функцију 360

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

4.230.000,00

УКУПНО функција 360

4.700.000,00

2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

620

470.000,00

131.400.000,00

Развој заједнице

2001

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда новог објекта за предшколску установу

153

511

Зграде и грађевински објекти

131.400.000,00

01

Приходи из буџета

131.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

131.400.000,00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

159.872.000,00

2002

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

20020001

Функционисање основних школа

912

Основно образовање

154

463

Трансфери осталим нивоима власти

159.872.000,00

413 Накнаде у натури

3.020.000,00

414 Социјална давања запосленима

2.766.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

13.170.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови

4.800.000,00
84.210.000,00

422 Трошкови путовања

3.079.000,00

423 Услуге по уговору

4.205.000,00

424 Специјализоване услуге

4.060.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

11.300.000,00

426 Материјал

8.080.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне

1.026.000,00

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

3.351.000,00

511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2002-0001

13.050.000,00
3.675.000,00
80.000,00
159.872.000,00

Извори финансирања за функцију 912

01
2003

Приходи из буџета

159.872.000,00

УКУПНО функција 912

159.872.000,00

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

20030001

Функционисање средњих школа

63.576.000,00
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920

Средње образовање

155

463

Трансфери осталим нивоима власти
413 Накнаде у натури

58.576.000,00
950.000,00

414 Социјална давања запосленима

1.700.000,00

415 Накнаде трошкова за запослене

7.200.000,00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

2.050.000,00

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

25.725.000,00
850.000,00

423 Услуге по уговору

2.825.000,00

424 Специјализоване услуге

5.580.000,00

425 Текуће поправке и одржавање

3.170.000,00

426 Материјал

4.110.000,00

482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001

490.000,00
1.150.000,00
300.000,00
2.296.000,00
180.000,00
58.576.000,00

Извори финансирања за функцију 920

01
920

Приходи из буџета

58.576.000,00

УКУПНО функција 920

58.576.000,00

Средње образовање
ПРОЈЕКАТ 1 - ТШ "Михајло Пупин" Инђија - Адаптација школских
радионица

2003
156

511

Зграде и грађевински објекти

3.000.000,00

01

Приходи из буџета

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

3.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 2 - ТШ "Михајло Пупин" Инђија - Адаптација фискултурне
сале

2003
157

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

1.000.000,00

2003

ПРОЈЕКАТ 3 -ТШ "Михајло Пупин" Инђија - Адаптација котларнице

158

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

1.000.000,00

ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

6.468.000,00

1501

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

15010001

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

950

Високо образовање

159

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ПОСЛОВНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

6.468.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

6.468.000,00

Извори финансирања за функцију 950:

01

Приходи из буџета

6.468.000,00
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1201

УКУПНО функција 950

6.468.000,00

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

6.000.000,00

1201
ПРОЈЕКАТ 1 - "СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ"

199

454

01

Субвенције предузећима

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 "СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ДРУГИХ СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ"

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

3.000.000,00

1201
ПРОЈЕКАТ - "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

200

424

Специјализоване услуге

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2 "ИЗРАДА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

3.000.000,00

Приходи из буџета

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

3.000.000,00

01

Приходи из буџета

6.000.000,00

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

01

УКУПНО функција 820

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

6.000.000,00
15.500.000,00

Програмска активност 0004 (ПА 000)

13010004

Функционисање локалних спортских установа

810

Услуге рекреације и спорта

201

451
01

810

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Установа Спортски центар

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004

10.000.000,00

Приходи из буџета

10.000.000,00

УКУПНО функција 810

10.000.000,00

Услуге рекреације и спорта

1301
ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа клизалишта"

202

421
01

Стални трошкови

5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге закупа клизалишта"

5.500.000,00

Приходи из буџета

5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

0901

090

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

5.500.000,00
158.840.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

09010001

Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

203

463

Трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад "Дунав"

38.150.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

38.150.000,00

Извори финансирања за функцију 090

01

Приходи из буџета

38.150.000,00
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УКУПНО функција 090

38.150.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

09010001

Социјалне помоћи

010

Болест и инвалидност

204

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ЦИР

210.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

210.000,00

Извори финансирања за функцију 010

01

Приходи из буџета

210.000,00

УКУПНО функција 010

210.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

09010001

Социјалне помоћи

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

205
206

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - НОР и кадровачка помоћ

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРОЈЕКТИ из области
социјалне заштите

1.780.000,00
56.200.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001

57.980.000,00

Извори финансирања за функцију 070

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

55.000.000,00

2.980.000,00

УКУПНО функција 070

57.980.000,00

Програмска активност 0006 (ПА 0006)

09010006

Подршка деци и породица са децом

040

Породица и деца

207

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. ОШ

1.400.000,00

208

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-пут. тр. СШ

22.000.000,00

209

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Прво дете

12.000.000,00

210

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Боравак деце у предшколским
установама

13.100.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006

48.500.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 040

46.400.000,00
2.100.000,00
48.500.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

09010002

Прихватилишта и друге врсте смештаја

060

Становање

211

472

Накнаде из буџета за становање за живот-домски смештај

500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0002

500.000,00

Извори финансирања за функцију 060:

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО функција 060

500.000,00

Програмска активност 0005 (ПА 0005)
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09010005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

212

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња

4.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070

01
040

Приходи из буџета

4.000.000,00

УКУПНО функција 070

4.000.000,00

Породица и деца
ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

213

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Бесплатне ужине

6.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01
040

Приходи из буџета

6.000.000,00

УКУПНО функција 040

6.000.000,00

Породица и деца
ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

214

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Финансирање вантелесне
оплодње

3.500.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 2 - ФИНАНСИРАЊЕ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

3.500.000,00

Извори финансирања за функцију 040

01

Приходи из буџета
УКУПНО функција 040

1801

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

3.500.000,00
3.500.000,00
72.927.680,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

18010001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

721

Опште медицинске услуге

215

464

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Здравство

216

424

Остале медицинске услуге - Мртвозорство
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001

70.000.000,00
2.100.000,00
72.100.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда истражно-експлоатационе бушотине за потребе
Специјалне болнице "Др Боривоје Гњатић" у Старом Сланкамену

217

424
07

Специјализоване услуге

827.680,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1

827.680,00

Трансфери од других нивоа власти

827.680,00

Извори финансирања за функцију 721

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 721

620

72.100.000,00
827.680,00
72.927.680,00

Развој заједнице

1102

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"ИНЂИЈА ПУТ" ИНЂИЈА

11020001

Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Управљање/одржавање јавним осветљењем

91.960.954,00

Број 10, страна број  432                               Службени лист општине Инђија                               Среда 5. април 2017.

218

421

Стални трошкови

12.300.000,00

219

424

Специјализоване услуге

11.835.000,00

220

425

Текуће поправке и одржавање

2.503.952,00

221

426

Материјал

2.736.698,00

01

Приходи из буџета

29.375.650,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001

29.375.650,00

Програмска активност 1102 (ПА 0009)

11020009

Остале комуналне услуге

222

424

Специјализоване услуге-фактурисање

33.207.200,00

223

424

Специјализоване услуге

14.665.000,00

224

425

Текуће поправке и одржавање

01

Приходи из буџета

53.538.064,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0009

53.538.064,00

1102

5.665.864,00

ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда главних пројеката чворишта и продужетака
водоводних мрежа у насељеним местима

225

511

Зграде и грађевински објекти

453.600,00

01

Приходи из буџета

453.600,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

453.600,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Израда главног пројекта јавне расвете дуж степеница
код железничке станице у Чортановцима

226

511

Зграде и грађевински објекти

276.000,00

01

Приходи из буџета

276.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

276.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња јавне расвете дуж степеница код железничке
стнице у Чортановцима

227

511

Зграде и грађевински објекти

1.512.000,00

01

Приходи из буџета

1.512.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1,4

1.512.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5-Израда главног пројекта јавне расвете на државном путу
IIA-126, од границе насељеног места С. Сланкамен, у дужини 1100 м

228

511

Зграде и грађевински објекти

590.400,00

01

Приходи из буџета

590.400,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

590.400,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда главног пројекта напојног кабла за потребе
објекта Спортске хале у блоку 4 у Инђији

229

511

Зграде и грађевински објекти

49.000,00

01

Приходи из буџета

49.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

49.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Изградња напојног кабла за потребе објекта Спортске
хале у блоку 4 у Инђији

230

511

Зграде и грађевински објекти

3.840.000,00

01

Приходи из буџета

3.840.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

3.840.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда Плана детаљне регулације радне површине бр.
3 у Бешки

231

424

Специјализоване услуге

114.000,00
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01

Приходи из буџета

114.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

114.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.9- Набавка рачунарског софтвера

232

515

Нематеријална имовина

1.750.000,00

01

Приходи из буџета

1.750.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

1.750.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.10 Усаглашавање постојеће пројектно-техничке
документације са новим законским прописима у циљу исходовања
грађевинске дозволе (АК Југ Богдана, АК Војвођанска и АК И. Андрића у
Бешки)

233

511

Зграде и грађевински објекти

462.240,00

01

Приходи из буџета

462.240,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

462.240,00

ПРОЈЕКАТ 2

0401

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

620

19.596.120,00

Развој заједнице
Програмска активност 0004 (ПА 0004)

04010004

Управљање отпадним водама

234

424

Специјализоване услуге

235

425

Текуће поправке и одржавање

01

Приходи из буџета

18.501.600,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004

18.501.600,00

0401

18.000.000,00
501.600,00

ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда главног пројекта кућних прикључака за трећу
фазу фекалне канализације Бешка

236

511

Зграде и грађевински објекти

504.000,00

01

Приходи из буџета

504.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

504.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда пројектне документације за колектор фекалне
канализације радне зоне у Бешки

237

511

Зграде и грађевински објекти

590.520,00

01

Приходи из буџета

590.520,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

590.520,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701
620

261.196.768,00

Развој заједнице
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

07010001

Управљање саобраћајем

238
239

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

1.665.276,00
1.289.642,00

01

Приходи из буџета

2.954.918,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0001

2.954.918,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

07010002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

240

421

Стални трошкови

834.298,00

241

423

Услуге по уговору

2.925.702,00
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242

424

Специјализоване услуге-фактурисање

21.559.200,00

243

424

Специјализоване услуге

77.555.045,00

244

425

Текуће поправке и одржавање

23.965.174,00

245

426

Материјал

246

511

Зграде и грађевински објекти

01

Приходи из буџета

141.346.482,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

141.346.482,00

2.918.811,00
11.588.252,00

0701
ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 -Набавка и монтажа "успоривача" саобраћаја и вибро
звучних трака

247

426

Материјал

739.128,00

01

Приходи из буџета

739.128,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

739.128,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Појачано одржавање пута II-124 у насељу Инђија (улица
Занатлијска и Дунавска)

248

511

Зграде и грађевински објекти

19.100.000,00

01

Приходи из буџета

19.100.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

19.100.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда Главног пројекта упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIА-126, у улици Цара
Душана у Инђији

249

511

Зграде и грађевински објекти

480.000,00

01

Приходи из буџета

480.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

480.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Израда Главног пројекта бициклистичких и пешачких
стаза дуж државног пута IIА-126, у Инђији

250

511

Зграде и грађевински објекти

395.000,00

01

Приходи из буџета

395.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

395.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда главног пројекта упарених аутобуских
стајалишта са нишама, у коридору државног пута IIA -126, у улици Цара
Душана у Новом Сланкамену

251

511

Зграде и грађевински објекти

462.000,00

01

Приходи из буџета

462.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

462.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда Главног пројекта саобраћајница у радној зони
бр. 15 у К.О. Инђија

252

511

Зграде и грађевински објекти

4.708.800,00

01

Приходи из буџета

4.708.800,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

4.708.800,00

ПРОЈЕКАТ 1.7- Стручни надзор у току изградње саобраћајница у у
радној зони бр. 15 у К.О. Инђија - прва фаза

253

424

Специјализоване услуге

700.000,00

01

Приходи из буџета

700.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

700.000,00
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ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда главног пројекта пешачке стазе са јавном
расветом у Новом Сланкамену, поред објекта МЗ Н. Сланкамен

254

511

Зграде и грађевински објекти

330.000,00

01

Приходи из буџета

330.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

330.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда главног пројекта реконструкције пута Л18 Нови
Сланкамен-Сурдук

255

511

Зграде и грађевински објекти

2.014.680,00

01

Приходи из буџета

2.014.680,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

2.014.680,00

ПРОЈЕКАТ 1.10 Израда главног пројекта општинског пута Л7
Чортановци -Дунав

256

511

Зграде и грађевински објекти

1.068.000,00

01

Приходи из буџета

1.068.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

1.068.000,00

0701
ПРОЈЕКАТ 2
ПРОЈЕКАТ 2.1 - Израда пројектне документације за реконструкцију
општинског пута Л9 Инђија-Јарковци

257

511

Зграде и грађевински објекти

467.760,00

01

Приходи из буџета

467.760,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.1

467.760,00

ПРОЈЕКАТ 2.2 - Израда пројектне документације за израду југоисточног
крака обилазнице са кружном раскрсницом на државном путу II А-100

258

511

Зграде и грађевински објекти

7.440.000,00

01

Приходи из буџета

7.440.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.2

7.440.000,00

ПРОЈЕКАТ 2.3 Изградња индустријских саобраћајница у радним зонама
на територији Општине Инђија

259

511

Зграде и грађевински објекти

48.370.000,00

01

Приходи из буџета

48.370.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2.3

48.370.000,00

ПРОЈЕКАТ 3.5 -Изградња пешачке стазе са јавном расветом у Новом
Сланкамену, поред објекта МЗ Н. Сланкамен

260

511

Зграде и грађевински објекти

2.620.000,00

01

Приходи из буџета

2.620.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.5

2.620.000,00

ПРОЈЕКАТ 3.6 -Израда главног пројекта локалних путева и улица у
насељима општине Инђија који нису асфалтирани

261

511

Зграде и грађевински објекти

28.000.000,00

01

Приходи из буџета

28.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3.6

28.000.000,00

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

620

219.367.567,00

Развој заједнице
Програмска активност 0003 (ПА 0003)

13010003

Одржавање спортске инфраструктуре

262

424

Специјализоване услуге

2.500.000,00
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01
1301

Приходи из буџета

2.500.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003

2.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији - прва фаза

263

511

Зграде и грађевински објекти

96.000.000,00

01

Приходи из буџета

96.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

96.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 -Завршетак прве фазе спортске хале у Инђији

264

511

Зграде и грађевински објекти

44.480.580,00

01

Приходи из буџета

10.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

34.480.580,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

44.480.580,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 -Изградња спортске хале у Инђији - друга фаза

265

511

Зграде и грађевински објекти

56.656.771,00

01

Приходи из буџета

10.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

46.656.771,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

56.656.771,00

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Изградња спортске хале у Инђији - трећа фаза I етапа

266

511

Зграде и грађевински објекти

12.070.216,00

01

Приходи из буџета

12.070.216,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

12.070.216,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 Израда главног пројекта спортске сале у Бешки

267

511

Зграде и грађевински објекти

2.160.000,00

01

Приходи из буџета

2.160.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

2.160.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Вештачење о стању завршености објекта спортске хале
у Инђији и израда предмера и предрачуна за завршетак свих потребних
радова, након чијег би извођења објекат спортске хале могао добити
употребну дозволу и био стављен у функцију

268

424

Специјализоване услуге

5.500.000,00

01

Приходи из буџета

5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

5.500.000,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

1102
620

135.730.216,00
81.137.351,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

216.867.567,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

261.748.837,00

Развој заједнице
ПРОЈЕКАТ 1.2 - Изградња фекалне канализације у индустријској зонилокација 15- прва фаза

269

511

Зграде и грађевински објекти

21.500.000,00

01

Приходи из буџета

21.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

21.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња колектора фекалне канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

270

511

Зграде и грађевински објекти

21.500.000,00

01

Приходи из буџета

21.500.000,00
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

21.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Извођење радова на опремању индустријске зоне
Бешка (пут, вода и ФК)

271

511

Зграде и грађевински објекти

65.000.000,00

01

Приходи из буџета

65.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

65.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда Идејног решења одвођења атмосферских вода
насељених места Инђија

272

511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

01

Приходи из буџета

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда Идејног решења атмосферске канализације
насеља Инђија - слив 3

273

424

Специјализоване услуге

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда пројектне документације атмосферске
канализације у улици Занатлијска трећи део у Инђији

274

511

Зграде и грађевински објекти

450.000,00

01

Приходи из буџета

450.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

450.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда пројектне документације атмосферске
канализације у улици Михаила Пупина у Инђији

275

511

Зграде и грађевински објекти

300.000,00

01

Приходи из буџета

300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

300.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда пројектне документације за изградњу јавне
расвете у индустријској зони Инђија -Локација 15

276

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 9

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.10 -Израда пројектне документације за изградњу јавне
расвете у индустријској зони Бешка

277

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.11 -Израда пројектне документације за осветљење
пешачких прелаза у зони школа

278

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.12 -Учешће у изградњи продужетака НН мреже у Калакачи
Бешка

279

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

01

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.12

5.000.000,00
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ПРОЈЕКАТ 1.13 -Откуп земљишта за изградњу сервисне саобраћајнице
(Л=300м) у североисточној радној зони деоница од "Монуса" до
"Гумапласта"

280

541

Земљиште

2.000.000,00

01

Приходи из буџета

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.13

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.14 -Израда пројектне документације реконструкције
градске пијаце у Инђији

281

511

Зграде и грађевински објекти

3.000.000,00

01

Приходи из буџета

3.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.14

3.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.15 -Изградња продужетака мреже јавне расвете на
територији општине Инђија (улице Сремска, Ђ. Војиновића, Крчевине у
Инђији и В. Степе у Бешки

282

511

Зграде и грађевински објекти

1.600.000,00

01

Приходи из буџета

1.600.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15

1.600.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.16 -Израда пројектне документације за изградњу фекалне
канализације у насељима општине Инђија (Бешка трећа фаза, Нови
Карловци, Нови Сланкамен и Стари Сланкамен)

283

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

01

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16

5.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.17 -Израда 3Д модела рекламних плаката и брошура за
потребе инвестиција предвиђених програмом

284

424

Специјализоване услуге

1.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.17

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.18 -Ангажовање стручног надзора на изградњи објеката

285

424

Специјализоване услуге

12.000.000,00

01

Приходи из буџета

12.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.18

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.21-Извођење радова на опремању индустријске зоне
Локација 15 - друга фаза (пут, вода и фекална канализација)

286

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

01

Приходи из буџета

100.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.21

100.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.23 -Учешће у изградњи средњенапонског далековода од Н.
Сланкамена до Сурдука

287

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

01

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.23

5.000.000,00

ПРОЈЕКАТ1.24 - Изградња уличног водовода у делу улице Десанке
Максимовић у Инђији

288

511

Зграде и грађевински објекти

1.898.837,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од осталих нивоа власти

1.519.069,60

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.24

1.898.837,00

379.767,40
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ПРОЈЕКАТ 1.25 - Набавка камиона са корпом за потребе одржавања
јавне расвете

289

512

Машине и опрема

12.000.000,00

01

Приходи из буџета

12.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.25

12.000.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701
620

657.121.786,72

Развој заједнице

0701

ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж
државног пута IIА-126 у Инђији - "Оутлет"

290

511

Зграде и грађевински објекти

25.000.000,00

01

Приходи из буџета

25.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

25.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

291

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

01

Приходи из буџета

100.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

100.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Израда Плана техничке регулације саобраћаја за
насељена места општине Инђија

292

424

Специјализоване услуге

5.000.000,00

01

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.3

5.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда пројектне документације упарених
аутобуских стајалишта са нишама, у коридору државног пута у
улици Цара Душана у Марадику

293

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда пројектне документације за изградњу
кружног тока у центру Бешке

294

511

Зграде и грађевински објекти

2.800.000,00

01

Приходи из буџета

2.800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

2.800.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда пројектне документације упарених
аутобуских стајалишта са нишама, на општинском путу бр. 1 у улици
Цара Душана у Крчедину

295

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Израда пројектне документације проширења
коловоза у улици Соње Маринковић у Инђији

296

511

Зграде и грађевински објекти

1.500.000,00

01

Приходи из буџета

1.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

1.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.9 - Израда пројектне документације марине у Старом
Сланкамену

297

511

Зграде и грађевински објекти

2.200.000,00
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01

Приходи из буџета

2.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.9

2.200.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.10 - Израда пројектне документације за изградњу
пешачких семафора на државном путу II А - 100 кроз насељено
место Инђија

298

511

Зграде и грађевински објекти

2.000.000,00

01

Приходи из буџета

2.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.10

2.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.11 - Израда пројеката техничке регулације саобраћаја
за време извођења радова

299

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.11

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.15 - Изградња сервисне саобраћајнице (Л=300м) у
североисточној радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"

300

511

Зграде и грађевински објекти

12.000.000,00

01

Приходи из буџета

12.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.15

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.16 - Израда пројектне документације за изградњу
пешачке стазе у улици Н. Тесле у Љукову

301

511

Зграде и грађевински објекти

800.000,00

01

Приходи из буџета

800.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.16

800.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.19 - Израда пројектне документације за изградњу
паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

302

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.19

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.20 - Изградња паркинга у Блоку 44 у Инђији - Ламела

303

511

Зграде и грађевински објекти

2.400.000,00

01

Приходи из буџета

2.400.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.20

2.400.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.22 - Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег.
пут број Р-109 од км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном
раскрсницом у Инђији (Обилићев венац)

304

511

Зграде и грађевински објекти

29.624.055,00

01

Приходи из буџета

29.624.055,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.22

29.624.055,00

ПРОЈЕКАТ 1.26 - Израда пројектне документације за пешачко
бициклистичку стазу од градског базена до "Бразде у Инђији

305

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.26

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ1.27 - Изградња два упарена аутобуска стајалишта са
нишама, у коридору државног пута IIA -реда број 126 у Инђији

306

513

Остале некретнине и опрема

2.297.731,72

07

Трансфери од осталих нивоа власти

2.297.731,72

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.27

2.297.731,72
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ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда пројектне документације и асфалтирање
улица по насељеним местима општине Инђија

307

511

Зграде и грађевински објекти

450.000.000,00

01

Приходи из буџета

450.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28

450.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Набавка комбиноване машине ровокопач - багер

308

512

Машине и опрема

13.000.000,00

01

Приходи из буџета

13.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.29

13.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.30 - Набавка вибро плоча са алатом

309

512

Машине и опрема

500.000,00

01

Приходи из буџета

500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.30

500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.31 - Израда пројектне документације за реконструкцију
пута на деоници Банстол - Хотел Норцев

310

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

01

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.28

5.000.000,00

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1.000.000,00

1801
620

Развој заједнице
ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Израда пројектне документације реконструкције
амбуланте у Бешки

311

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

1.000.000,00

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

620

80.370.000,00

Развој заједнице

1301

ПРОЈЕКАТ 1
ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске сале у Бешки

312

511

Зграде и грађевински објекти

59.520.000,00

01

Приходи из буџета

59.520.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.1

59.520.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Израда пројектне документације реконструкције
стадиона у Бешки

313

511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000,00

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.2

1.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда пројектне документације за адаптацију
градског базена

314

511

Зграде и грађевински објекти

350.000,00

01

Приходи из буџета

350.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4

350.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Извођење радова на санацији градског базена

315

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

01

Приходи из буџета

10.000.000,00
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.5

10.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.6 - Израда пројектне документације за изградњу
тротоара око спортске хале у Инђији

316

511

Зграде и грађевински објекти

200.000,00

01

Приходи из буџета

200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.6

200.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.7 - Изградња тротоара око спортске хале у Инђији

317

511

Зграде и грађевински објекти

1.300.000,00

01

Приходи из буџета

1.300.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.7

1.300.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Опремање спортског терена у Лејама

318

512

Машине и опрема

8.000.000,00

01

Приходи из буџета

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1.8

1101

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

8.000.000,00
12.000.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

11010001

Просторно и урбанистичко планирање

620

Развој заједнице

319

424

Специјализоване услуге - планска документација

12.000.000,00

01

Приходи из буџета

12.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0701

10.000.000,00
2.000.000,00

УКУПНО функција 620

12.000.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

10.000.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

07010002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

620

Развој заједнице

320

424

Специјализоване услуге - одржавање путних прелаза

10.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620

01
0701

Приходи из буџета

10.000.000,00

УКУПНО функција 620

10.000.000,00

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

62.400.000,00

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

07010004

Јавни градски и приградски превоз путника

620

Развој заједнице

321

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Јавни превоз

62.400.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0004

62.400.000,00

Извори финансирања за функцију 620

01

Приходи из буџета

62.400.000,00
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1102
630

УКУПНО функција 620

62.400.000,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

20.250.000,00

Водоснабдевање
ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА БУНАРА
Б-7/2 БЕШКА

1102
322

511

Зграде и грађевински објекти

5.250.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.250.000,00

01

Приходи из буџета

1.050.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

4.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.250.000,00

1102

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

323

511

Зграде и грађевински објекти

15.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

15.000.000,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

12.450.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

15.000.000,00

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

90.451.100,00

0101

2.550.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

01010001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници

421

Пољопривреда

324

424

Специјализоване услуге - противградна заштита

1.300.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

1.300.000,00

Извори финансирања за функцију 421

01

Приходи из буџета

1.300.000,00

УКУПНО функција 421

1.300.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

01010002

Мере подршке руралном развоју

421

Пољопривреда

325

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

24.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

24.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421

01

Приходи из буџета

24.000.000,00

УКУПНО функција 421

24.000.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

01010002

Мере подршке руралном развоју

421

Пољопривреда

326

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

7.930.000,00

01

Приходи из буџета

7.930.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002

7.930.000,00

Извори финансирања за функцију 421

01

Приходи из буџета

7.930.000,00
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УКУПНО функција 421

7.930.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

01010001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

327

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - Накнада за одводњавање

5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560

01
421

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО функција 560

5.000.000,00

Пољопривреда

0101

ПРОЈЕКАТ 1 - "УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ
ОДВОДЊАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА"

328

424

Специјализоване услуге - Уређење каналске мреже

22.221.100,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

22.221.100,00

01

Приходи из буџета

10.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

12.221.100,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

22.221.100,00

0101
ПРОЈЕКАТ 2 - "УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕАТАРСКИ ПУТЕВИ"

329

511

Зграде и грађевински објекти

30.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

30.000.000,00

01

Приходи из буџета

15.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

15.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

30.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421

01

Приходи из буџета

25.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

27.221.100,00

УКУПНО функција 421

1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

52.221.100,00
146.903.000,00

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

15010001

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

487

Остале делатности

330

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА ИТ, ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

11.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 487

01

Приходи из буџета

11.000.000,00

УКУПНО функција 487

11.000.000,00

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

15010003

Подстицаји за развој предузетништва

490

Економски послови некласификовани на другом месту

331

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

6.903.000,00
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УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0003

6.903.000,00

Извори финансирања за функцију 490

01
490

Приходи из буџета

6.903.000,00

УКУПНО функција 490

6.903.000,00

Економски послови некласификовани на другом месту

1501

ПРОЈЕКАТ 1 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

332

454
01

490

Субвенције приватним предузећима

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

5.000.000,00

Економски послови некласификовани на другом месту

1501
ПРОЈЕКАТ 2 - "СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ"

333

454
01

490

Субвенције приватним предузећима

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

5.000.000,00

Економски послови некласификовани на другом месту

1501
ПРОЈЕКАТ 3 - "Промоција општине Инђија"

334

424
01

474

Специјализоване услуге

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

5.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 3

5.000.000,00

Вишенаменски развојни пројекти

1501
335

472

ПРОЈЕКАТ 4 - "ПОДСТИЦАЈИ ЗАПОШЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА"
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - За подстицај запошљавања

11.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

11.000.000,00

01

Приходи из буџета

6.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 4

11.000.000,00

1501
ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

336

424

Специјализоване услуге-пројекти

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5 - "РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ"

8.000.000,00

01

Приходи из буџета

3.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

5.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 5

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 474

620

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

10.000.000,00

УКУПНО функција 474

19.000.000,00

Развој заједнице

9.000.000,00
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1501
ПРОЈЕКАТ 6 - "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ
СКЛАДИШТА - ПРВА ФАЗА"

337

511
01

0401

Зграде и грађевински објекти

95.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6

95.000.000,00

Приходи из буџета

95.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 6

95.000.000,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.377.600,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

04010005

Управљање комуналним отпадом

510

Управљање отпадом

338

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -ЈП
за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија "ИНГРИН"

1.000.000,00

339

424

Специјализоване услуге - ЈП за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање депонија "ИНГРИН"

5.377.600,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0002

6.377.600,00

Извори финансирања за функцију 510

01
0401

Приходи из буџета

6.377.600,00

УКУПНО функција 510

6.377.600,00

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5.000.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

04010002

Праћење квалитета елемената животне средине

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

340

423

Услуге по уговору - Буџетски фонд за заштиту животне средине

5.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0002

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560

01
1102

5.000.000,00

УКУПНО функција 560

5.000.000,00

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНE ДЕЛАТНОСТИ

237.000.000,00

Програмска активност 0014 (ПА 0014)

11020009

Остале комуналне услуге

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

341

424

Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне средине

51.800.000,00

01

Приходи из буџета

51.800.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0014

51.800.000,00

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

11020002

Одржавање јавних зелених површина

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

342

560

Приходи из буџета

424

Специјализоване услуге - Услуге одржавања природних површина

180.000.000,00

01

Приходи из буџета

180.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0601-0009

180.000.000,00

Заштита животне средине некласификована на другом месту

1102
ПРОЈЕКАТ 1 -"ЧИПОВАЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПАСА И МАЧАКА"
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343

424

Специјализоване услуге

01
560

1.200.000,00

Приходи из буџета

1.200.000,00
1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

1.200.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1

Заштита животне средине некласификована на другом месту

1102
ПРОЈЕКАТ 2 -"НАБАВКА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА"

344

512

Машине и опрема

4.000.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

4.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 560

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО функција 560
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701

233.000.000,00
4.000.000,00
237.000.000,00
24.000.000,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

07010002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

345

425

Текуће поправке и одржавање

12.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 360

01
0701

Приходи из буџета

12.000.000,00

УКУПНО функција 360

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

346

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.150.000,00

347

423

Услуге по уговору

1.950.000,00

348

426

Материјал

349

511

Зграде и грађевински објекти

2.700.000,00

350

512

Машине и опрема

6.000.000,00

УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"

200.000,00

12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 360

01

Приходи из буџета

24.000.000,00

УКУПНО функција 360

24.000.000,00

УКУПНО РАЗДЕО IV
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
УКУПНО РАЗДЕО IV

3.097.969.969,68
202.955.252,32
3.300.925.222,00
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Образложења расхода и издатака по основу четвртог нивоа конта

А. ФУНКЦИЈА 130
КОНТО
4111
4121
4122
4123
4131
4141
4143
4144
4151
4161
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4219
4221
4222
4231
4232
4233
4234
4235

НАЗИВ
Плате додаци и накнаде
запослених
Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Исплата накнада за време
одсуствовања с посла на
терет фондова
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или
чланова уже породице и
друге помоћи запосленом
Накнада трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Трошкови платног промета и
банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
Трошкови службених
путовања у земљи
Трошкови службених
путовања у инпстранство
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

88.977.600,00

20,65

2,70

10.748.000,00

2,49

0,33

4.622.300,00

1,07

0,14

676.650,00
2.000.000,00

0,16
0,46

0,02
0,06

500.000,00

0,12

0,02

1.200.000,00

0,28

0,04

300.000,00

0,07

0,01

4.500.000,00

1,04

0,14

2.000.000,00

0,46

0,06

1.503.261,08

0,35

0,05

11.500.000,00
1.500.000,00
7.200.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
300.000,00

2,67
0,35
1,67
0,70
2,32
0,07

0,35
0,05
0,22
0,09
0,30
0,01

700.000,00

0,16

0,02

300.000,00

0,07

0,01

50.000,00
2.500.000,00

0,01
0,58

0,00
0,08

2.000.000,00

0,46

0,06

1.800.000,00
8.000.000,00

0,42
1,86

0,05
0,24
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4236
4237
4239
4246
4249
4251
4252

Услуге за домаћинство и
угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Услуге очувања животне
средине, науке и геодетске
услуге
Остале специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и
одржавање опреме

4261 Административни материјал
Материјал за образовање и
4263
усавршавање запослених
4264 Материјал за саобраћај
Медицински
4267
илабораторијски материјал
Материјал за одржавање
4268
хигијене и угоститељство
Материјал за посебне
4269
намене
Финансијске промене на
4419
финансијским лизинзима
4441 Негативне курсне разлике
4442 Казне за кашњење
Остале текуће дотације и
465
трансфери
4821 Остали порези
4822 Обавезне таксе
4823 Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали по
4831
решењу судова
5112 Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање
5113
зграда и објеката
5114 Пројектно планирање
5121 Опрема за саобраћај
5122 Административна опрема
5151 Нематеријална имовина
5411 Земљиште
Кредити осталим нивоима
6212
власти
УКУПНО:

50.000,00

0,01

0,00

5.000.000,00
6.800.000,00

1,16
1,58

0,15
0,21

1.000.000,00

0,23

0,03

15.000.000,00

3,48

0,45

8.000.000,00

1,86

0,24

3.000.000,00

0,70

0,09

7.000.000,00

1,62

0,21

1.500.000,00

0,35

0,05

6.000.000,00

1,39

0,18

100.000,00

0,02

0,00

3.000.000,00

0,70

0,09

4.400.000,00

1,02

0,13

1.000.000,00

0,23

0,03

1.100.000,00
100.000,00

0,26
0,02

0,03
0,00

9.800.000,00

2,27

0,30

600.000,00
100.000,00
200.000,00

0,14
0,02
0,05

0,02
0,00
0,01

104.000.000,00

24,14

3,15

30.000.000,00

6,96

0,91

7.000.000,00

1,62

0,21

3.000.000,00
10.600.000,00
6.400.000,00
100.000,00
30.000.000,00

0,70
2,46
1,49
0,02
6,96

0,09
0,32
0,19
0,00
0,91

100.000,00

0,02

0,00

430.827.811,08

100,00

13,05
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Б. ФУНКЦИЈА 170
КОНТО

НАЗИВ

Отплата камата домаћим
пословним банкама
4441 Негативне курсне разлике
4414

4442 Казне за кашњење
Отплата главнице домаћим
6114
пословним банкама
УКУПНО:

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

10.000.000,00

66,23

0,30

4.900.000,00

32,45

0,15

100.000,00

0,66

0,00

100.000,00

0,66

0,00

15.100.000,00

100,00

0,46

В. ФУНКЦИЈА 940
КОНТО

НАЗИВ

Накнаде из буџета за
4727 образовање, културу, науку
и спорт
УКУПНО:

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

14.000.000,00

100,00

0,42

14.000.000,00

100,00

0,42

Г. ФУНКЦИЈА 950

КОНТО

НАЗИВ

4237 Репрезентација
4239 Остале опште услуге
Услуге образовања, културе
4242
и спорта
Текуће субвенције јавним
4511 нефинасијским предузећима
и организацијама
УКУПНО:

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности
4.820.000,00
24,36
0,15
6.000.000,00
30,32
0,18
ИЗНОС

2.500.000,00

12,63

0,08

6.468.000,00

32,69

0,20

19.788.000,00

100,00

0,60
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Д. ФУНКЦИЈА 360

КОНТО
4161
4235
4249
4252
4269
5113
5128
УКУПНО:

НАЗИВ
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стручне услуге
Остале специјализоване
услуге
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал за посебне
намене
Капитално одржавање
зграда и објеката
Опрема за јавну безбедност

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

1.150.000,00

3,79

0,03

1.950.000,00

6,43

0,06

6.349.998,20

20,92

0,19

12.000.000,00

39,54

0,36

200.000,00

0,66

0,01

2.700.000,00

8,90

0,08

6.000.000,00
30.349.998,20

19,77
100,00

0,18
0,92

Ђ. ФУНКЦИЈА 912
КОНТО

НАЗИВ

Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери
4632
осталим нивоима власти
УКУПНО:
4631

% учешћа
% учешћа
ИЗНОС
у укупној
у функцији
вредности
143.067.000,00

89,49

4,33

16.805.000,00

10,51

0,51

159.872.000,00

100,00

4,84

Ж. ФУНКЦИЈА 920

КОНТО

НАЗИВ

Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери
4632
осталим нивоима власти
Капитално одржавање
5113
зграда и објеката
УКУПНО:
4631

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

55.800.000,00

87,77

1,69

2.776.000,00

4,37

0,08

5.000.000,00

7,86

0,15

63.576.000,00

100,00

1,93
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З. ФУНКЦИЈА 820
КОНТО

НАЗИВ

Услуге образовања, културе
и спорта
Текуће субвенције
4541
приватним предузећима
УКУПНО:
4242

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

3.000.000,00

50,00

0,09

3.000.000,00

50,00

0,09

6.000.000,00

100,00

0,18

И. ФУНКЦИЈА 810
КОНТО

НАЗИВ

4216 Закуп опреме
Текуће субвенције јавним
4510 нефинасијским предузећима
и организацијама
УКУПНО:

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности
5.500.000,00
35,48
0,17
ИЗНОС

10.000.000,00

64,52

0,30

15.500.000,00

100,00

0,47

Ј. ФУНКЦИЈА 090
КОНТО
4631
УКУПНО:

НАЗИВ
Текући трансфери осталим
нивоима власти

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

38.150.000,00

100,00

1,16

38.150.000,00

100,00

1,16

К. ФУНКЦИЈА 010
КОНТО
4721
УКУПНО:

НАЗИВ
Накнаде из буџета у случају
болести и инвалидности

ИЗНОС

% учешћа
% учешћа
у укупној
у функцији
вредности

210.000,00

100,00

0,01

210.000,00

100,00

0,01
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Л. ФУНКЦИЈА 070
КОНТО

НАЗИВ

Накнаде из буџета у случају
болести и инвалидности
Накнаде из буџета за
4728
становање и живот
УКУПНО:
4721

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

1.780.000,00

2,87

0,05

60.200.000,00

97,13

1,82

61.980.000,00

100,00

1,88

% учешћа
ИЗНОС
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

М. ФУНКЦИЈА 040
КОНТО

НАЗИВ

Накнаде из буџета за децу и
породицу
Накнаде из буџета за
4727 образовање, културу, науку
и спорт
УКУПНО:
4723

28.600.000,00

49,31

0,87

29.400.000,00

50,69

0,89

58.000.000,00

100,00

1,76

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

500.000,00

100,00

0,02

500.000,00

100,00

0,02

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

Н. ФУНКЦИЈА 060
КОНТО
4728

НАЗИВ
Накнаде из буџета за
становање и живот

УКУПНО:
Њ. ФУНКЦИЈА 721

КОНТО

НАЗИВ

4243 Медицинске услуге
Остале специјализоване
4249
услуге
Текуће дотације
4641 организацијама за обавезно
социјално осигурање
УКУПНО:

2.100.000,00

% учешћа
у укупној
вредности
2,88
0,06

827.680,00

1,13

0,03

70.000.000,00

95,99

2,12

72.927.680,00

100,00

2,21
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О. ФУНКЦИЈА 620 - Инђија пут

КОНТО

НАЗИВ

4212
4213
4214
4215
4216
4219
4232
4235
4237
4239

Eнергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
Компјутерске услуге
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Услуге очувања животне
4246 средине, науке и геодетске
услуге
Остале специјализоване
4249
услуге
Текуће поправке и
4251 одржавање зграда и
објеката
4252
4261
4264
4268
4269
5112
5113
5114
5151
УКУПНО:

Текуће поправке и
одржавање опреме
Административни материјал
Материјал за саобраћај
Материјал за одржавање
хигијене и угоститељство
Материјали за посебне
намене
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање
зграда и објеката
Пројектно планирање
Нематеријална имовина

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

12.390.000,00
92.384,00
102.129,00
170.225,00
149.760,00
229.800,00
220.000,00
411.450,00
194.252,00
2.100.000,00

2,09
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
0,07
0,03
0,35

% учешћа
у укупној
вредности
0,38
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,06

262.800,00

0,04

0,01

184.602.741,00

31,18

5,59

29.326.495,00

4,95

0,89

4.975.371,00

0,84

0,15

435.254,00
640.253,00

0,07
0,11

0,01
0,02

4.992,00

0,00

0,00

6.603.780,00

1,12

0,20

228.107.723,00

38,52

6,91

67.470.000,00

11,39

2,04

51.882.000,00
1.750.000,00
592.121.409,00

8,76
0,30
100,00

1,57
0,05
17,94
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П. ФУНКЦИЈА 620
КОНТО
4249
4723
5112
5114
5121
5126
5131
5411
УКУПНО:

НАЗИВ
Остале специјализоване
услуге
Накнаде из буџета за децу и
породицу
Изградња зграда и објеката
Пројектно планирање
Опрема за саобраћај
Опрема за образовање,
науку, културу и спорт
Остале некретнине и опреме
Земљиште

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

49.500.000,00

3,78

1,50

62.400.000,00

4,76

1,89

1.124.242.892,00
37.100.000,00
25.500.000,00

85,75
2,83
1,95

34,06
1,12
0,77

8.000.000,00

0,61

0,24

2.297.731,72
2.000.000,00
1.311.040.623,72

0,18
0,15
100,00

0,07
0,06
39,72

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

Р. ФУНКЦИЈА 630
КОНТО

НАЗИВ

5112 Изградња зграда и објеката
УКУПНО:

20.250.000,00
20.250.000,00

% учешћа
у укупној
вредности
100,00
0,61
100,00
0,61

С. ФУНКЦИЈА 421

КОНТО

НАЗИВ

Остале специјализоване
услуге
Текуће субвенције јавним
4511 нефинасијским предузећима
и организацијама
5112 Изградња зграда и објеката
УКУПНО:
4249

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

23.521.100,00

27,53

0,71

31.930.000,00

37,37

0,97

30.000.000,00
85.451.100,00

35,11
100,00

0,91
2,59
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Т. ФУНКЦИЈА 560

КОНТО

НАЗИВ

4234 Услуге информисања
Услуге одржавања
4245 националних паркова и
природних површина
Услуге очувања животне
4246 средине, науке и геодетске
услуге
4822 Обавезне таксе
Опрема за заштиту животне
5124
средине
УКУПНО:

ИЗНОС
5.000.000,00

% учешћа
у укупној
вредности
2,02
0,15

% учешћа
у функцији

180.000.000,00

72,87

5,45

53.000.000,00

21,46

1,61

5.000.000,00

2,02

0,15

4.000.000,00

1,62

0,12

247.000.000,00

100,00

7,48

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

11.000.000,00

100,00

0,33

11.000.000,00

100,00

0,33

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

5.000.000,00

22,83

0,15

6.903.000,00

31,52

0,21

10.000.000,00

45,66

0,30

21.903.000,00

100,00

0,66

Ћ. ФУНКЦИЈА 487

КОНТО

НАЗИВ

Текуће субвенције јавним
4511 нефинасијским предузећима
и организацијама
УКУПНО:
У. ФУНКЦИЈА 490
КОНТО

НАЗИВ

Остале специјализоване
услуге
Текуће субвенције јавним
4511 нефинасијским предузећима
и организацијама
Текуће субвенције
4541
приватним предузећима
УКУПНО:
4249
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Ф. ФУНКЦИЈА 474

КОНТО

НАЗИВ

Остале специјализоване
услуге
Накнаде из буџета за случај
4724
незапослености
УКУПНО:
4249

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

8.000.000,00

42,11

0,24

11.000.000,00

57,89

0,33

19.000.000,00

100,00

0,58

ИЗНОС

% учешћа
у функцији

% учешћа
у укупној
вредности

5.377.600,00

84,32

0,16

1.000.000,00

15,68

0,03

6.377.600,00

100,00

0,19

3.300.925.222,00

100,00

100,00

Х. ФУНКЦИЈА 510
КОНТО

НАЗИВ

Остале специјализоване
услуге
Текуће субвенције јавним
4511 нефинасијским предузећима
и организацијама
УКУПНО:
4249

Укупно (А.-Х.):

Ред.
број

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ек.
клас.

1

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

511

28.000.000,00

Пројекат 3.6 - Израда главног пројекта локалних путева и улица у насељима
општине Инђија који нису асфалтирани

21.500.000,00
65.000.000,00
100.000.000,00
25.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.3 - Изградња колектора фекалне канализације за потребе
индустријске зоне Бешка

ПРОЈЕКАТ 1.4 - Извођење радова на опремању индустријске зоне Бешка (пут,
вода и ФК)

ПРОЈЕКАТ 1.21-Извођење радова на опремању индустријске зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и фекална канализација)

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња бициклистичких и пешачких стаза дуж државног пута
IIА-126 у Инђији - "Оутлет"

100.000.000,00

21.500.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.2 - Реконструкција пута Л18 Нови Сланкамен - Сурдук

12.070.216,00

Пројекат 1.2 - Изградња фекалне канализације у индустријској зони - локација
15- прва фаза

56.656.771,00

44.480.580,00

Пројекат 1.4 - Изградња спортске хале у Инђији трећа фаза

Пројекат 1.3 - Изградња спортске хале у Инђији друга фаза

Пројекат 1.2 - Завршетак прве фазе спортске хале у ИНђији

96.000.000,00

48.370.000,00

Пројекат 2.3 - Изградња индустријских саобраћајница у радним зонама на
територији општине Инђија

Пројекат 1.1 - Изградња спортске хале у Инђији прва фаза

19.100.000,00

131.400.000,00

4

2017
5

2018

ИЗНОС У ДИНАРИМА

Пројекат 1.2 - Појачано одржавње пута II-124 у насељу Инђија (улица
Занатлијска и Дунавска)

Пројекат 1 - Израда новог објекта за предшколску установу

3

О П И С

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину

6

2019
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

511

511

511

511

511

511

511

511

512

512

512

512

Укупно:

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Опремање спортског терена у Лејама

ПРОЈЕКАТ 1.29 - Набавка комбиноване машине ровокопач - багер

ПРОЈЕКАТ 1.25 - Набавка камиона са корпом за потребе одржавања јавне
расвете

1.486.471.622,00

8.000.000,00

13.000.000,00

12.000.000,00

8.000.000,00

95.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 6 - "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЦАРИНСКОГ СКЛАДИШТА ПРВА ФАЗА"

Набавка комби возила

15.000.000,00

5.250.000,00

ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ИЗГРАДЊА БУНАРА Б-7/2
БЕШКА

ПРОЈЕКАТ 2 "ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

10.000.000,00

59.520.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.5 - Извођење радова на санацији градског базена

ПРОЈЕКАТ 1.1 - Изградња спортске сале у Бешки

450.000.000,00

29.624.055,00

ПРОЈЕКАТ 1.22 - Појачано одржавање коловоза ДП другог реда рег. пут број Р109 од км 10+662,15 до км 10+861,64 са кружном раскрсницом у Инђији
(Обилићев венац)

ПРОЈЕКАТ 1.28 - Израда пројектне документације и асфалтирање улица по
насељеним местима општине Инђија

12.000.000,00

ПРОЈЕКАТ 1.15 - Изградња сервисне саобраћајнице (Л=300м) у североисточној
радној зони деоница од "Монуса" до "Гумапласта"
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Расходи исказани по програмској класификацији – циљеви и индикатори
Шифра
Програм
1

Програмска
активност/
Пројекат
2

Назив
3
Програм 1.
Урбанизам и
просторно
планирање

1101

1101-0001

Просторно и
урбанистичко
планирање

Циљ
4
Планирање,
уређење и
коришћење
простора у
локалној
заједници
Повећање
покривености
територије
планском и
урбанистичком
документацијом

Програм 2.
Комуналне
делатности

Повећање
покривености
насеља и
територије
рационалним
јавним
осветљењем

Управљање /
одржавање јавним
осветљењем

Адекватно
управљање
јавним
осветљењем

1102-0002

Одржавање јавних
зелених површина

1102-0009

Остале комуналне
услуге

Адекватан
квалитет
пружених услуга
уређења и
одржавања
јавних зелених
површина

1102

1102-0001

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда
главних пројеката
чворишта и
продужетака
водоводних мрежа у
насељеним местима

Индикатор
5
Проценат
покривености
територије
урбанистичком
планском
документацијом
Усвојен просторни
план
града/општине
Дужина улица и
саобраћајница (
км) које су
покривене
јавним
осветљењем у
односу на укупну
дужину улица и
саобраћајница
Укупан број
интервенција по
поднетим
иницијативама
грађана за замену
светиљки када
престану да раде
Динамика
уређења јавних
зелених површина

Средства из
буџета
6

12.000.000

12.000.000

610.959.791

29.375.650

180.000.000

105.338.064

453.600
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ПРОЈЕКАТ 1.3 -Израда
главног пројекта јавне
расвете дуж степеница
код железничке
станице у
Чортановцима

276.000

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда
јавне расвете дуж
степеница код
железничке стнице у
Чортановцима

1.512.000

ПРОЈЕКАТ 1.5-Израда
главног пројекта јавне
расвете на државном
путу IIA-126, од
границе насељеног
места С. Сланкамен, у
дужини 1100 м

590.400

ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда
главног пројекта
напојног кабла за
потребе објекта
Спортске хале у блоку
4 у Инђији

49.000

ПРОЈЕКАТ 1.7 Изградња напојног
кабла за потребе
објекта Спортске хале
у блоку 4 у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда
Плана детаљне
регулације радне
површине бр. 3 у
Бешки

3.840.000

114.000

ПРОЈЕКАТ 1.9Набавка рачунарског
софтвера

1.750.000

ПРОЈЕКАТ 1.10
Усаглашавање
постојеће пројектнотехничке
документације са
новим законским
прописима у циљу
исходовања
грађевинске дозволе
(АК Југ Богдана, АК
Војвођанска и АК И.
Андрића у Бешки)

462.240
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ПРОЈЕКАТ 2.1 -Израда
пројектне
документације за
колектор фекалне
каналиације радне
зоне у Бешки
ПРОЈЕКАТ 1.2 Изградња фекалне
канализације у
индустријској зонилокација 15- прва фаза
ПРОЈЕКАТ 1.3 Изградња колектора
фекалне канализације
за потребе
индустријске зоне
Бешка
ПРОЈЕКАТ 1.4 Извођење радова на
опремању индустријске
зоне Бешка (пут, вода и
ФК)
ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда
Идејног решења
одвођења
атмосферских вода
насељених места
Инђија
ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда
Идејног решења
атмосферске
канализације насеља
Инђија - слив 3

21.500.000

21.500.000

65.000.000

2.000.000

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.7 -Израда
пројектне
документације
атмосферске
канализације у улици
Занатлијска трећи део
у Инђији

450.000

ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда
пројектне
документације
атмосферске
канализације у улици
Михаила Пупина у
Инђији

300.000

ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда
пројектне
документације за
изградњу јавне расвете
у индустријској зони
Инђија -Локација 15

1.000.000
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ПРОЈЕКАТ 1.10 Израда пројектне
документације за
изградњу јавне расвете
у индустријској зони
Бешка

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.11 Израда пројектне
документације за
осветљење пешачких
прелаза у зони школа

500.000

ПРОЈЕКАТ 1.12 Учешће у изградњи
продужетака НН мреже
у Калакачи Бешка
ПРОЈЕКАТ 1.13 -Откуп
земљишта за изградњу
сервисне
саобраћајнице
(Л=300м) у
североисточној радној
зони деоница од
"Монуса" до
"Гумапласта"
ПРОЈЕКАТ 1.14 Израда пројектне
документације
реконструкције градске
пијаце у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.15 Изградња продужетака
мреже јавне расвете на
територији општине
Инђија (улице Сремска,
Ђ. Војиновића,
Крчевине у Инђији и В.
Степе у Бешки
ПРОЈЕКАТ 1.16 Израда пројектне
документације за
изградњу фекалне
канализације у
насељима општине
Инђија (Бешка трећа
фаза, Нови Карловци,
Нови Сланкамен и
Стари Сланкамен)
ПРОЈЕКАТ 1.17 Израда 3Д модела
рекламних плаката и
брошура за потребе
инвестиција
предвиђених
програмом

5.000.000

2.000.000

3.000.000

1.600.000

5.000.000

1.000.000
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ПРОЈЕКАТ 1.18 Ангажовање стручног
надзора на изградњи
објеката

12.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.21Извођење радова на
опремању индустријске
зоне Локација 15 друга фаза (пут, вода и
фекална канализација)

100.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.23 Учешће у изградњи
средњенапонског
далековода од Н.
Сланкамена до
Сурдука

5.000.000

ПРОЈЕКАТ1.24 Изградња уличног
водовода у делу улице
Десанке Максимовић у
Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.25 Набавка камиона са
корпом за потребе
одржавања јавне
расвете
ПРОЈЕКАТ 1 ЈКП
"ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА"
ИЗГРАДЊА БУНАРА Б7/2 БЕШКА
ПРОЈЕКАТ 2
"ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА
ПРИПРЕМУ ВОДЕ"

1.898.837

12.000.000

5.250.000

15.000.000

ПРОЈЕКАТ 1 "ЧИПОВАЊЕ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈА
ПАСА И МАЧАКА"
ПРОЈЕКАТ 2 "НАБАВКА ПОСУДА ЗА
САКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА"

1501

Програм 3. Локални
економски развој

1.200.000

4.000.000

Повећање
запослености на
територији
општине

Број становника
који су
запослени на
новим радним
местима а
налазили су се
на евиденцији
НСЗ

153.371.000
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1501-0001

1501-0003

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

Подстицаји за развој
предузетништва

17.468.000

Подстицаји
општине за развој
предузетништва

Број
новооснованих
предузећа на
територији
општине уз
учешће
подстицаја
локалне
самоуправе у
односу на укупан
број
новооснованих
предузетничких
радњи

ПРОЈЕКАТ 1 "ПОДСТИЦАЈИ ЗА
РАЗВОЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА"

5.000.000

ПРОЈЕКАТ 2 "СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ДЕЛА КАМАТНИХ
СТОПА ЗА
ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ"

5.000.000

ПРОЈЕКАТ 3 "Промоција општине
Инђија"

5.000.000

ПРОЈЕКАТ 4 "ПОДСТИЦАЈИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НЕЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА"

11.000.000

ПРОЈЕКАТ 5 "РАЗВОЈНИ
ПРОЈЕКТИ"
ПРОЈЕКАТ 6 "ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗГРАДЊА
ЦАРИНСКОГ
СКЛАДИШТА - ПРВА
ФАЗА"

0101

6.903.000

Програм 5.
Пољопривреда и
рурални развој

8.000.000

95.000.000

Раст
производње и
стабилност
дохотка
произвођача

Коришћење
пољопривредних
површина у
односу на укупне
пољопривредне
површине

90.451.100
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0101-0001

0101-0002

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

Мере подршке
руралном развоју

Стварање услова
за развој и
унапређење
пољопривредне
производње

Број учесника
едукација

Изградња
одрживог,
ефикасног и
конкурентног
пољопривредног
сектора

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава који
су корисници мера
руралног развоја у
односу на укупан
број
пољопривредних
газдинстава

ПРОЈЕКАТ 1 "УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ
МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ
ОДВОДЊАВАЊА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА"

0401-0002

0401-0004

0401-0005

30.000.000

Програм 6. Заштита
животне средине

Унапређење
заштите
природе

Праћење квалитета
елемената животне
средине

Контрола
квалитета
елемената
животне средине

Управљање отпадним
водама

Управљање
комуналним отпадом

31.930.000

22.221.100

ПРОЈЕКАТ 2 "УРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕАТАРСКИ ПУТЕВИ"
0401

6.300.000

Адекватан
квалитет
пружених услуга
одвођења
отпадних вода
Спровођење
редовних мерења
на територији
општине и
испуњење

Проценат
територије под
заштитом III
категорије
Број инспекцијских
надзора над
сповођењем мера
заштите ваздуха
од загађивања у
објектима за које
надлежни орган
општине издаје
одобрење за
градњу , односно
употребну
дозволу у односу
на укупан број
ових објеката

30.973.720

5.000.000

Број интервенција
на канализационој
мрежи

18.501.600

Број спроведених
мерења количина
комуналног
отпада у складу са
Законом о

6.377.600
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ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда
главног пројекта кућних
прикључака за трећу
фазу фекалне
канализације Бешка

обавеза у складу
са законима

управљању
отпадом
504.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда
пројектне
документације за
колектор фекалне
канализације радне
зоне у Бешки
Програм 7.
Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

0701-0001

Управљање
саобраћајем

0701-0002

Одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0701-0004

Јавни градски и
приградски превоз
путника

590.520

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода
Испуњење
обавеза у складу
са законима у
домену постојања
стратешких и
оперативних
планова
Опремање и
одржавање
саобраћајне
сигнализације на
путевима и
улицама
Адекватан
квалитет
пружених услуга
јавног превоза

Број повређених
људи

1.021.068.553

Број км
изграђених путева

2.954.918

Дужина
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације ( у
км)

163.346.482

Просечна старост
возила јавног
превоза

62.400.000

ПРОЈЕКАТ 1 "ВИДЕО
НАДЗОР НА
РАСКРСНИЦИ"

1.649.998

ПРОЈЕКАТ 2 "ВИДЕО
НАДЗОР У
ОБРАЗОВНИМ
УСТАНОВАМА"

4.700.000

ПРОЈЕКАТ 1.1 Набавка и монтажа
"успоривача"
саобраћаја и вибро
звучних трака

739.128
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ПРОЈЕКАТ 1.2 Појачано одржавање
пута II-124 у насељу
Инђија (улица
Занатлијска и
Дунавска)
ПРОЈЕКАТ 1.3 Израда Главног
пројекта упарених
аутобуских стајалишта
са нишама, у коридору
државног пута IIА-126,
у улици Цара Душана у
Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.4 Израда Главног
пројекта
бициклистичких и
пешачких стаза дуж
државног пута IIА-126,
у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда
главног пројекта
упарених аутобуских
стајалишта са нишама,
у коридору државног
пута IIA -126, у улици
Цара Душана у Новом
Сланкамену
ПРОЈЕКАТ 1.6 -Израда
Главног пројекта
саобраћајница у радној
зони бр. 15 у К.О.
Инђија
ПРОЈЕКАТ 1.7Стручни надзор у току
изградње
саобраћајница у у
радној зони бр. 15 у
К.О. Инђија - прва фаза
ПРОЈЕКАТ 1.8 -Израда
главног пројекта
пешачке стазе са
јавном расветом у
Новом Сланкамену,
поред објекта МЗ Н.
Сланкамен
ПРОЈЕКАТ 1.9 -Израда
главног пројекта
реконструкције пута
Л18 Нови СланкаменСурдук

19.100.000

480.000

395.000

462.000

4.708.800

700.000

330.000

2.014.680
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ПРОЈЕКАТ 1.10 Израда
главног пројекта
општинског пута Л7
Чортановци -Дунав
ПРОЈЕКАТ 2.1 Израда пројектне
документације за
реконструкцију
општинског пута Л9
Инђија-Јарковци
ПРОЈЕКАТ 2.2 Израда пројектне
документације за
израду југоисточног
крака обилазнице са
кружном раскрсницом
на државном путу II А100
ПРОЈЕКАТ 2.3
Изградња
индустријских
саобраћајница у
радним зонама на
територији Општине
Инђија
ПРОЈЕКАТ 3.5 Изградња пешачке
стазе са јавном
расветом у Новом
Сланкамену, поред
објекта МЗ Н.
Сланкамен
ПРОЈЕКАТ 3.6 -Израда
главног пројекта
локалних путева и
улица у насељима
општине Инђија који
нису асфалтирани
ПРОЈЕКАТ 1.1 Изградња
бициклистичких и
пешачких стаза дуж
државног пута IIА-126 у
Инђији - "Оутлет"
ПРОЈЕКАТ 1.2 Реконструкција пута
Л18 Нови Сланкамен Сурдук
ПРОЈЕКАТ 1.3 Израда Плана техничке
регулације саобраћаја
за насељена места
општине Инђија

1.068.000

467.760

7.440.000

48.370.000

2.620.000

28.000.000

25.000.000

100.000.000

5.000.000
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ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда
пројектне
документације
упарених аутобуских
стајалишта са нишама,
у коридору државног
пута у улици Цара
Душана у Марадику
ПРОЈЕКАТ 1.5 -Израда
пројектне
документације за
изградњу кружног тока
у центру Бешке
ПРОЈЕКАТ 1.6 Израда пројектне
документације
упарених аутобуских
стајалишта са нишама,
на општинском путу бр.
1 у улици Цара Душана
у Крчедину
ПРОЈЕКАТ 1.7 Израда пројектне
документације
проширења коловоза у
улици Соње
Маринковић у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.9 Израда пројектне
документације марине
у Старом Сланкамену
ПРОЈЕКАТ 1.10 Израда пројектне
документације за
изградњу пешачких
семафора на државном
путу II А - 100 кроз
насељено место
Инђија
ПРОЈЕКАТ 1.11 Израда пројеката
техничке регулације
саобраћаја за време
извођења радова
ПРОЈЕКАТ 1.15 Изградња сервисне
саобраћајнице
(Л=300м) у
североисточној радној
зони деоница од
"Монуса" до
"Гумапласта"

500.000

2.800.000

500.000

1.500.000

2.200.000

2.000.000

500.000

12.000.000
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ПРОЈЕКАТ 1.16 Израда пројектне
документације за
изградњу пешачке
стазе у улици Н. Тесле
у Љукову
ПРОЈЕКАТ 1.19 Израда пројектне
документације за
изградњу паркинга у
Блоку 44 у Инђији Ламела
ПРОЈЕКАТ 1.20 Изградња паркинга у
Блоку 44 у Инђији Ламела
ПРОЈЕКАТ 1.22 Појачано одржавање
коловоза ДП другог
реда рег. пут број Р109 од км 10+662,15 до
км 10+861,64 са
кружном раскрсницом у
Инђији (Обилићев
венац)
ПРОЈЕКАТ 1.26 Израда пројектне
документације за
пешачко бициклистичку
стазу од градског
базена до "Бразде у
Инђији
ПРОЈЕКАТ1.27 Изградња два упарена
аутобуска стајалишта
са нишама, у коридору
државног пута IIA -реда
број 126 у Инђији
ПРОЈЕКАТ 1.28 Израда пројектне
документације и
асфалтирање улица по
насељеним местима
општине Инђија
ПРОЈЕКАТ 1.29 Набавка комбиноване
машине ровокопач багер
ПРОЈЕКАТ 1.30 Набавка вибро плоча
са алатом

800.000

500.000

2.400.000

29.624.055

1.000.000

2.297.732

450.000.000

13.000.000

500.000
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ПРОЈЕКАТ 1.31 Израда пројектне
документације за
реконструкцију пута на
деоници Банстол Хотел Норцев
ПРОЈЕКАТ 1 - "ЈАВНИ
РЕД И БЕЗБЕДНОСТ"
2001

2002

2002-0001

2003

2003-0001

5.000.000

12.000.000,00

Програм 8.
Предшколско
образовање

131.400.000,00

Пројекат 1 - Израда
новог објекта за
предшколску установу

131.400.000,00

Програм 9. Основно
образовање и
васпитање

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

Функционисање
основних школа

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања у
основним
школама

Програм 10. Средње
образовање и
васпитање

Повећање
обухвата
средњешколског
образовања

Функционисање
средњих школа

Унапређење
квалитета
образовања у
средњим
школама

Обухават деце
основним
образовањем (
разложено према
полу)
Број учесника који
похађају
вананаставне
активности у
односу на укупан
број учесника
Број деце која су
обухваћена
средњим
образоваењем (
разложено по
полу)
Број талентоване
деце подржане од
стране општине у
односу на укупан
број деце у
школама

159.872.000

159.872.000

63.576.000

58.576.000

ПРОЈЕКАТ 1 - ТШ
"Михајло Пупин" Инђија
- Адаптација школских
радионица

3.000.000

ПРОЈЕКАТ 2 - ТШ
"Михајло Пупин" Инђија
- Адаптација
фискултурне сале

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 3 -ТШ
"Михајло Пупин" Инђија
- Адаптација
котларнице

1.000.000
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Програм 11.
Социјална и дечја
заштита

Повећање
доступности и
права социјалне
заштите

0901-0001

Социјалне помоћи

Унапређење
заштите
сиромашних

0901-0002

Прихватилишта и друге
врасте смештаја

Обезбеђење
услуге смештаја

0901-0005

Подршка реализацији
програма Црвеног
крста

0901-0006

Подршка деци и
породицама са децом

0901

ПРОЈЕКАТ 1 БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ

Проценат
корисника
локалних
социјалних
услуга у односу
на укупан број
корисника
социјалне и дечје
заштите
Број корисника
једнократне
новчане помоћи у
односу на укупан
број грађана
Број корисника
једнократне
новчане помоћи у
односу на укупан
број грађана

1801-0001

Унапређење
услуга социјалне
заштите за децу и
породицу

Број корисника
услуга

48.500.000

3.500.000

Програм 12.
Здравствена заштита
Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

Унапређење
доступности ,
квалитета и
ефикасности ПЗЗ

ПРОЈЕКАТ 1.1 Израда пројектне
документације
реконструкције
амбуланте у Бешки

500.000

6.000.000

Унапређење
здравља
становништва

ПРОЈЕКАТ 1 - Израда
истражноексплоатационе
бушотине за потребе
Специјалне болнице
"Др Боривоје Гњатић" у
Старом Сланкамену

96.340.000

4.000.000

ПРОЈЕКАТ 2 ФИНАНСИРАЊЕ
ВАНТЕЛЕСНЕ
ОПЛОДЊЕ
1801

158.840.000

Покривеност
становништва
примарном
здравственом
заштитом
Број обраћања
саветнику за
заштите права
пацијената

73.927.680

72.100.000

827.680

1.000.000
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Програм 13. Развој
културе и
информисања

1201

ПРОЈЕКАТ 1 "СУФИНАНСИРАЊЕ
ТЕКУЋИХ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ДРУГИХ
СУБЈЕКАТА У
КУЛТУРИ"
ПРОЈЕКАТ - "ИЗРАДА
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА"

Програм 14. Развој
спорта и омладине

1301

1301-0003

Одржавање спортске
инфраструктуре

1301-0004

Функционисање
локалних спортских
установа
ПРОЈЕКАТ 1 - "Услуге
закупа клизалишта"

Подстицање
развоја културе

Укупан број
посетилаца на
свим културним
догађајима који
су одржани

6.000.000

3.000.000

3.000.000
Обезбеђење
услова за
бављење
спортом свих
грађана и
грађанки
општине

Број чланова
спортских
организација и
удружења

315.237.567

2.500.000
Обезбеђивање
услова за рад
установа из
области спорта

Степен
искоришћености
капацитета
установа

10.000.000
5.500.000

ПРОЈЕКАТ 1.1 Изградња спортске
хале у Инђији - прва
фаза

96.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 Завршетак прве фазе
спортске хале у Инђији

44.480.580

ПРОЈЕКАТ 1.3 Изградња спортске
хале у Инђији - друга
фаза

56.656.771

ПРОЈЕКАТ 1.4 Изградња спортске
хале у Инђији - трећа
фаза I етапа

12.070.216

ПРОЈЕКАТ 1.5 Израда
главног пројекта
спортске сале у Бешки

2.160.000
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ПРОЈЕКАТ 1.6 Вештачење о стању
завршености објекта
спортске хале у Инђији
и израда предмера и
предрачуна за
завршетак свих
потребних радова,
након чијег би
извођења објекат
спортске хале могао
добити употребну
дозволу и био стављен
у функцију
ПРОЈЕКАТ 1.1 Изградња спортске
сале у Бешки

5.500.000

59.520.000

ПРОЈЕКАТ 1.2 Израда пројектне
документације
реконструкције
стадиона у Бешки

1.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.4 -Израда
пројектне
документације за
адаптацију градског
базена

350.000

ПРОЈЕКАТ 1.5 Извођење радова на
санацији градског
базена

0602

10.000.000

ПРОЈЕКАТ 1.6 Израда пројектне
документације за
изградњу тротоара око
спортске хале у Инђији

200.000

ПРОЈЕКАТ 1.7 Изградња тротоара око
спортске хале у Инђији

1.300.000

ПРОЈЕКАТ 1.8 Опремање спортског
терена у Лејама

8.000.000

Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе

Одрживо
управно и
финансијско
функционисање
општине у
складу са
надлежностима
и пословима
локалне
самоуправе

Суфицит или
дефицит
локалног буџета

473.247.811
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0602-0001

0602-0003

Функционисање
локлане самоуправе и
градских општина

Функционисање
управе

Број решених
предмета по
запосленом

Сервисирање јавног
дуга

Одржавање
финансијске
стабилности
општине и
финанисрање
капиталних
инвестиционих
расхода

Учешће издатака
за сервисирање
дугова у текућим
приходима

ПРОЈЕКАТ 1
"ПОБОЉШАЊЕ
СТАНДАРДА
СТУДЕНАТА"

430.827.811

15.100.000

14.000.000

ПРОЈЕКАТ 2
"ПОКЛОНИ ЗА
ВУКОВЦЕ"

3.500.000

ПРОЈЕКАТ 3
"ПОКЛОНИ ЗА
ИСТАКНУТЕ УЧЕНИКЕ
И СПОРТИСТЕ"

1.320.000

ПРОЈЕКАТ 4 "Набавка
"паник тастера""

6.000.000

ПРОЈЕКАТ 5 "Израда
научно истраживачке
станице"

2.500.000

УКУПНИ РАСХОДИ ПО
ПРОГРАМИМА

3.300.925.222

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 400-6/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија

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

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
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На основу члана 60. став 1. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“
број 68/15), члана 14. став 1. Одлуке о јавном превозу
путника на територији општине Инђија („Службени
лист општина Срема“ број 38/11 и „Службени лист
општине Инђија“ број 22/16) и члана 37.став 1. тачка 6.
Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 5. априла 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА
ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се аутобуска стајалишта
на територији општине Инђија, која могу да се користе
у обављању линијског превоза путника – градски и
приградски превоз.
Члан 2.
Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван
коловоза или прописно обележена површина на коловозу,
намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања и
искцавања путника и утовара и истовара пртљага.
Члан 3.
На територији општине Инђија, одређују се
следећа аутобуска стајалишта:
1. ЗА ГРАДСКИ ПРЕВОЗ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
ИНЂИЈА ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА:
(1) „Инђија Центар“
Смер А- у улици Краља Петра I испред кућног броја 2.
Смер Б- у улици Новосадска испред кућног броја 2.
(2) „Техничка школа Михајло Пупин“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 2.
(3) „Цара Душана Брег“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 35.
Смер Б- у улици Цара Душана испред кућног броја 28.
(4) „Цара Душана Излаз“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 123а.
Смер Б- у улици Цара Душана испред кућног броја 124.
(5) „Соње Маринковић“
Смер А- у улици Соње Маринковић испред кућног броја
30.   
Смер Б- у улици Соње Маринковић испред кућног броја
39.
(6) „Његошева I“
Смер А- у улици Његошева  испред кућног броја 59.  
(7) „Његошева II“
Смер А- у улици Његошева  испред кућног броја 35.
(8) „Његошева III“
Смер А- у улици Његошева  испред кућног броја 3.
Смер Б- у улици Његошева  испред кућног броја 2.

(9) „Омладинска“
Смер Б- у улици Омладинска наспрам кућног броја 20.
(10) “Змај Јовина“
Смер А- у улици Змај Јовина  испред кућног броја 72а
(11) „Војвођанских бригада I“
Смер Б- у улици Војвођанских бригада испред кућног
броја 2.  
(12) „Војвођанских бригада II“
Смер А- у улици Војвођанских бригада бб наспрам
кућног броја 28.  
Смер Б- у улици Војвођанских бригада испред кућног
броја 28.
(13) „Арсенија Чарнојевића“
Смер А- у улици Арсенија Чарнојевића испред кућног
броја 10.  
Смер Б- у улици Арсенија Чарнојевића испред кућног
броја 41.
(14) „Бановић Страхиње“
Смер А- у улици Бановић Страхиње бб наспрам кућног
броја 27.
Смер Б- у улици Бановић Страхиње испред кућног броја
27.  
(15) „Душка Радовића“
Смер А- у улици Душка Радовића бб- почетак улице
Смер Б- у улици Душка Радовића бб- почетак улице
(16) „Саве Шумановића“
Смер А- у улици Саве Шумановића испред кућног броја
1.
Смер Б- у улици Саве Шумановића испред кућног броја
1.
(17) „Градски базен Инђија“
Смер А- у улици Новосадски пут бб
Смер Б- у улици Новосадски пут бб
(18) „Новосадски пут излаз“
Смер А- у улици Новосадски пут бб
Смер Б- у улици Новосадски пут бб
(19) „Кружни ток Инђија“
Смер А- у улици Новосадска испред кућног броја 55.
Смер Б- у улици Ђорђа Војновића испред кућног броја
56., у улици Новосадска бб
(20) „Ђорђа Војновића I“
Смер А- у улици Ђорђа Војновића испред кућног броја
134.
Смер Б- у улици Ђорђа Војновића испред кућног броја
134.
(21) „Ђорђа Војновића II“
Смер А- у улици Ђорђа Војновића бб (код гробља 3)
Смер Б- у улици Ђорђа Војновића бб (код гробља 3)
(22) „Занатлијска“
Смер А- у улици Занатлијска испред кућног броја 14.
Смер Б- у улици Занатлијска испред кућног броја 7.
(23) „Културни Центар“
Смер А- у улици Железничка наспрам кућног броја 41.
Смер Б- у улици Дунавска наспрам кућног броја 1.
(24) „Агроунија“
Смер А- у улици Војводе Путника испред кућног броја
48.
Смер Б- у улици Војводе Путника бб
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(25) “IGB“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
(26) “Теrraproduction“
Смер А- у улици Војводе Путника бб
Смер Б- у улици Војводе Путника бб
(27) “Fashion Park Outlet“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
(28) “Grundfos“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
(29) “IT Park“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
(30) “Indoadriatic“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
(31) “Henkel“
Смер А- Саве Ковачевића бб
(32) “Izotermplama“
Смер Б- Саве Ковачевића бб
(33) “Железничка станица“
Смер Б- у улици Железничка наспрам броја 8.
(34) “Бранка Радичевића I“
Смер А- у улици Бранка Радичевића испред кућног
броја 2а
Смер Б- у улици Бранка Радичевића испред кућног броја
1.
(35) “Бранка Радичевића II“
Смер А- у улици Бранка Радичевића испред кућног
броја 42.
Смер Б- у улици Бранка Радичевића испред кућног броја
49.
(36) “ ОШ Јован Поповић“
Смер А- у улици Краља Петра I испред кућног броја 136.
Смер Б- 0у улици Краља Петра I испред кућног броја
137
(37) “Swisslion“
Смер А- у улици Краља Петра I бб
(38) “Plamen“
Смер А- у улици Краља Петра I бб
(39) “Gombit“
Смер А- у улици Краља Петра I 194 c
(40) “Apatinska pivara“
Смер Б- у улици Краља Петра I бб
2. ЗА ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА
СТАЈАЛИШТА:
НАСЕЉЕНО МЕСТО ИНЂИЈА:
1. „Инђија Центар“
Смер А- у улици Краља Петра I испред кућног броја 2.
Смер Б- у улици Новосадска испред кућног броја 2.
2. „Техничка школа Михајло Пупин“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 2.

3. „Цара Душана Брег“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 35.
Смер Б- у улици Цара Душана испред кућног броја 28.
4. „Цара Душана Излаз“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 123а.
Смер Б- у улици Цара Душана испред кућног броја 124.
5. „Градски базен Инђија“
Смер А- у улици Новосадски пут бб
Смер Б- у улици Новосадски пут бб
6. „Новосадски пут излаз“
Смер А- у улици Новосадски пут бб
Смер Б- у улици Новосадски пут бб
7. „Кружни ток Инђија“
Смер А- у улици Новосадска испред кућног броја 55.
Смер Б- у улици Новосадска бб
8. „Занатлијска“
Смер А- у улици Занатлијска испред кућног броја 14.
Смер Б- у улици Занатлијска испред кућног броја 7.
9. „Културни Центар“
Смер А- у улици Железничка наспрам кућног броја 41.
Смер Б- у улици Дунавска наспрам кућног броја 1.
10. „Агроунија“
Смер А- у улици Војводе Путника испред кућног броја
48.
Смер Б- у улици Војводе Путника бб
11. “IGB“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
12. “Теrraproduction“
Смер А- у улици Војводе Путника бб
Смер Б- у улици Војводе Путника бб
13. „Fashion Park Outlet“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
14. „Grundfos“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
15. „IT Park“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
16. „Indoadriatic“
Смер А- Североисточна радна зона бб
Смер Б- Североисточна радна зона бб
17. „Henkel“
Смер А- Саве Ковачевића бб
18. „Izotermplama“
Смер Б- Саве Ковачевића бб
19. „Железничка станица“
Смер Б- у улици Железничка наспрам броја 8.
20. „Бранка Радичевића I“
Смер А- у улици Бранка Радичевића испред кућног
броја 2а.
Смер Б-   у улици Бранка Радичевића испред кућног
броја 1.
21. „Бранка Радичевића II“
Смер А- у улици Бранка Радичевића испред кућног
броја 42.
Смер Б- у улици Бранка Радичевића испред кућног броја
49.
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НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ КАРЛОВЦИ:
1. „Нови Карловци- улаз“
Смер А- у улици Лукачева испред кућног броја 113.
Смер Б- у улици Лукачева испред кућног броја 108.
2. „Нови Карловци- центар“
Смер А- у улици Лукачева испред кућног броја 1.
Смер Б- у улици Лукачева испред кућног броја 2.

2. „Крчедин- центар“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 1.
Смер Б-у улици Цара Душана испред кућног броја 4.
3. „ Жива вода“
Смер А- у улици Милорада Грујића испред кућног броја
10.
Смер Б- у улици Милорада Грујића испред кућног броја
7.

НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ СЛАНКАМЕН:

НАСЕЉЕНО МЕСТО БЕШКА:

1. „Нови Сланкамен- улаз“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 211.
Смер Б- у улици Цара Душана испред кућног броја 206.
2. „Нови Сланкамен- центар“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 119.
Смер Б- у улици Цара Душана испред кућног броја 110.
3. „Нови Сланкамен- излаз“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 75.
Смер Б- у улици Цара Душана испред кућног броја 76.
4. „Уло Хладњача“
Смер А- у улици Фрушкогорска бб
Смер Б- у улици Фрушкогорска бб

1. „Бешка- улаз“
Смер А- у улици Фрушкогорска испред кућног броја 7.
Смер Б- у улици Фрушкогорска испред кућног броја 10.
2. „Бешка- центар“
Смер А- у улици Кнеза Милоша испред кућног броја 1.
Смер Б- у улици Кнеза Милоша испред кућног броја 2.
3. „Водоторањ“
Смер А- у улици Фрушкогорска испред кућног броја
137.
Смер Б- у улици Фрушкогорска испред кућног броја 118.
4. „Бешка- излаз“
Смер А- у улици Кнеза Милоша испред кућног броја 83.
Смер Б- у улици Кнеза Милоша испред кућног броја 84.
5. „Бешка- крст“
Смер Б- на раскрсници Марадик-Бешка, на путу за
Бешку

НАСЕЉЕНО МЕСТО СТАРИ СЛАНКАМЕН:
1. „Стари Сланкамен- улаз“
Смер А- у улици Гркова испред кућног броја 3.
Смер Б- у улици Гркова испред кућног броја 24.
2. „Стари Сланкамен- Градина“
Смер А- у улици Гркова бб
3. „Стари Сланкамен- центар“
Смер А- у улици Др. Боривоја Гњатића испред кућног
броја 20.
Смер Б- у улици Др. Боривоја Гњатића испред кућног
броја 20.
НАСЕЉЕНО
ВИНОГРАДИ:

МЕСТО

СЛАНКАМЕНАЧКИ

1. „Сланкаменачки Виногради- улаз 1“
Смер А- на раскрсници општинских путева број 9 и
броја 13
Смер Б- на раскрсници општинских путева број 9 и
броја 13
2. „Сланкаменачки Виногради- улаз 2“
Смер А- у улици Владимира Хурбана испред кућног
броја 17.
Смер Б- у улици Владимира Хурбана испред кућног
броја 17.
3. „ Сланкаменачки Виногради- центар“
Смер А- у улици Јанка Чмелика бб
Смер Б- у улици Јанка Чмелика бб
НАСЕЉЕНО МЕСТО КРЧЕДИН:
1. „Крчедин- улаз“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 105.
Смер Б-у улици Цара Душана испред кућног броја 118.

НАСЕЉЕНО МЕСТО МАРАДИК:
1. „Марадик- улаз“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 53.
Смер Б-у улици Цара Душана испред кућног броја 56.
2. „Марадик- центар“
Смер А- у улици Цара Душана испред кућног броја 4.
Смер Б-у улици Цара Душана испред кућног броја 4.
3. „Марадик- крст“
Смер А- на раскрсници Марадик-Бешка, на путу за
Марадик
4. „Гладнош“
Смер А- Гладнош ББ
Смер Б- Гладнош ББ
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ:
1. „Чортановци- центар“
Смер А- у улици Вељка Влаховића наспрам кућног броја
2.
Смер Б- у улици Вељка Влаховића наспрам кућног броја
7.
2. „Чортановци- 1“
Смер А- у улици Вељка Влаховића испред кућног броја
70.
Смер Б- у улици Вељка Влаховића испред кућног броја
59.
3. „Чортановци- 2“
Смер А- општински пут број 2 испред кућног броја 1879.
Смер Б- општински пут број 2 испред кућног броја 1862.
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4. „Чортановци-3“
Смер А- општински пут број 2 испред кућног броја 968.
Смер Б- општински пут број 2 испред кућног броја 257.
5. „Чортановци- излаз“
Смер А- општински пут број 2 испред кућног броја 72.
Смер Б- општински пут број 2 наспрам кућног броја 72.
6. „Чортановци- крст“
Смер А- на раскрсници путева Београд-Нови Сад и
Чортановци
Смер Б- општински пут број 2 наспрам кућног броја 82.
7. „Банстол“
Смер А- Банстол бб ( испред Путареве кућице)
Смер Б- Банстол бб ( наспрам Путареве кућице)
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУКОВО:
1. „Љуково- улаз“
- у улици Николе Тесле испред кућног броја 2.
2. „Љуково 1.“
- у улици Николе Тесле испред кућног броја 6.
3. „Љуково 2.“
- у улици 1. новембар испред кућног броја 2.
4. „Љуково- центар“
- у улици Петра Кочића испред кућног броја 2.
5. „Љуково 3.“
-у улици Петра Кочичћа испред кућног броја 34.
6. „Љуково 4.“
– у улици 4. јула испред кућног броја 45.
НАСЕЉЕНО МЕСТО ЈАРКОВЦИ:
1. „Јарковци- улаз“
-у улици Ивана Милутиновића испред кућног броја 51.
2. „Јарковци- центар“
-у улици Ивана Милутиновића испред кућног броја 106.
3. „Селекциона станица“
Смер А- на раскрсници путева Јарковци-Љуково-Инђија
Смер Б- на раскрсници путева Јарковци-Љуково-Инђија
Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стараће се ЈП „Инђија
пут“ Инђија.
Инспекцијски надзор над спровођењем
ове одлуке, врши Општинска управа - Одељење за
инспекцијске послове.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на
територији општине Инђија („Службени лист општина
Срема“ број 6/12 и „Службени лист општине Инђија“
број 13/13), осим члана 3. тачка III којом су одређена
аутобуска стајалишта за међумесни превоз.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 344-42/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------424
На основу члана 26. став 2. и члана 37. став
1. тачка 37. Статута општине Инђија (Службени лист
општина Срема“ број 9/13-пречишћен текст),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 5. априла 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ
БАЗЕНА
УСТАНОВИ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА
I
Поверава се на управљање Градски базен у
Инђији саграђен на парцели број 5650 који се састоји од
објекта базена површине 1405м2 и две зграде пословних
услуга површине 130м2 и 163м2, парцела број 5650 на
којој се налазе објекти Градског базена површине 1ха
04ара 38м2 као и део парцеле број 5649 у површини од
1400м2 уз северозападни обод градског базена на ком
делу се налазе спортски терени за кошарку и одбојку
у песку, све уписано у листу непокретности број 9309
к.о. Инђија 1-део 2 као државна својина-носилац права
коришћења Општина Инђија, Установи „Спортски
центар“ Инђија на период од пет година без накнаде, као
објекат намењен рекреацији и спорту.
II
Обавезује се Установа „Спортски центар“
Инђија да организује пружање услуга коришћења
Градског базена у Инђији, сходно намени објекта и
својој делатности, руководећи се при том економским
принципима.
III
Установа „Спортски центар“ Инђија управљаће
Градским базеном у смислу његовог одржавања,
обнављања и унапређивања, као и извршавања законских
и других обавеза у вези наведеног објекта.
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IV
Ова одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 35-121/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------425
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС“,
број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Инђијa-пречишћен текст
(„Службени лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној дана 5. априла 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ПОРОДИЦИ СА ПРВОРОЂЕНИМ ДЕТЕТОМ
Члан 1.
У Одлуци о пружању финансијске помоћи
породици са прворођеним дететом („Службени лист
општина Срема“, број 5/2003, 57/2006 и „Службени лист
општине Инђија“, број 16/2013 и 11/2016), у члану 2. речи:
„30.000,00 динара (тридесетхиљададинара)“, замењују
се речима: „40.000,00 динара (четрдесетхиљададинара)“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу општине Инђија’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 553-170/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС“,
број 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута општине Инђија – пречишћен текст („Службени
лист општине Инђија“, број 9/13),
Скупштина општине Инђијa, на седници
одржаној дана, 5. априла 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА
НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВАНТЕЛЕСНЕ
ОПЛОДЊЕ
Члан 1.
У Одлуци о остваривању права на финансирање
трошкова вантелесне оплодње, („Службени лист
општине Инђија“, број 6/17) члан 3. мења се и гласи:
„Право на финансирање једног покушаја
вантелесне оплодње, у текућој буџетској години, могу
да остваре пунолетни и пословно способни жена и
мушкарац који воде заједнички живот у складу са законом
којим се уређују породични односи – супружници,
односно ванбрачни партнери (у даљем тексту: пар),
који су имали три покушаја вантелесне оплодње без
живо рођеног детета у здравственој установи у којој
је трошкове сносио Републички фонд за здравствено
осигурање.
Право на финансирање једног покушаја
вантелесне оплодње, у текућој буџетској години, могу да
остваре и парови који су имали два покушаја вантелесне
оплодње без живо рођеног детета у здравственој
установи у којој је трошкове сносио Републички фонд
за здравствено осигурање, с тим да у текућој буџетској
години у којој подносе захтев за остваривање права,
право на трећи покушај вантелесне оплодње нису
остварили у здравственој установи у којој је трошкове
сносио Републички фонд за здравствено осигурање“.
Члан 2.
У члану 6. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. да је претходно имао три покушаја
вантелесне оплодње без живо рођеног детета у
здравственој установи у којој је трошкове сносио
Републички фонд за здравствено осигурање, односно два
покушаја вантелесне оплодње без живо рођеног детета
у здравственој установи у којој је трошкове сносио
Републички фонд за здравствено осигурање, с тим да
у текућој буџетској години у којој подноси захтев за
остваривање права, право на трећи покушај вантелесне
оплодње није остварио у здравственој установи у којој
je трошкове сносиo Републички фонд за здравствено
осигурање“.
Тачка 2. брише се.
Члан 3.
У члану 7. став 2. тачка 1. мења се и гласи:
„1. потврда Републичког фонда за здравствено
осигурање, да су извршена три покушаја вантелесне
оплодње без живо рођеног детета у здравственој
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установи у којој је трошкове сносио Републички Фонд
за здравствено осигурање, односно да су извршена два
покушаја вантелесне оплодње без живо рођеног детета,
у здравственој установи у којој је трошкове сносио
Републички фонд за здравствено осигурања.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Инђија“

Број: 02-62/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 40-389/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------427
На основу члана 73. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-други закон  и 101/16 – други закон), члана 37. став
1. тачка 6. и члана 94. став 1. Статута општине Инђија–
пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“,
број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 5. априла 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама („Службени
лист општина Срема“, број 36/08 и „Службени лист
општине Инђија“, број 12/12 и 14/14) у члану 16. став 5.
речи: „Општинска управа“ замењују се речима: „Јавни
бележник“.
Члан 2.
У члану 28. додаје се став 2. који гласи:
„Уколико Савет Месне заједнице не поступи
у складу са ставом 1. овог члана, односно уколико
Скупштина општине не да сагласност на поднети
Извештај о раду и финансијском пословању, наступају
последице предвиђене чланом 17.  ове Одлуке.
Члан 3.
Савети месних заједница дужни су да ускладе
своје статуте са одредбама ове одлуке у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Председник,
Милан Предојевић, с.р.
------------------------428
На основу члана 17. Одлуке о промени облика
организовања Друштвеног предузећа Раднички
универзитет Инђија, Инђија, у једночлано друштво с
ограниченом одговорношћу, која представља оснивачки
акт („Службени лист општина Срема“број 1/07),
Скупштина општине Инђија, у својству
Скупштине друштва „Пословно образовни центар
д.о.о.“Инђија, на седници одржаној дана 5. априла 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ИНЂИЈИ
I
Ставља се ван снаге Одлука о давању на
коришћење пословног простора у Инђији, број : 3615/2011-I од 02.03.2011. године, коју је донела Скупштина
општине Инђија у својству Скупштине друштва
„Пословно образовни центар д.о.о.“ Инђија, објављена
у („Службеном листу општина Срема“ број 6/11).
II
Ова одлуку објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 361-15/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 3. став 6. Закона о раду, а у вези
члана  1. став 2. и члана 2. став 2. тачка 1. Закона о раду
(„Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине
Инђија – пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници
одржаној дана, 5. априла 2017. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ИНЂИЈА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о раду у Општинској управи
општине Инђија, ближе се уређују права, обавезе и
одговорности из радног односа запослених у Општинској
управи општине Инђија, (у даљем тексту: Запослени).
Члан 2.
Запосленима у Општинској управи у смислу
члана 1. овог Правилника, сматрају се службеници и
намештеници који су у складу са законом засновали
радни однос у Општинској управи.
Службеник је запослено лице на извршилачком
радном месту као и на радном месту службеника на
положају, које професионално обавља стручне послове
из надлежности Општинске управе.
Намештеник је лице које обавља пратеће,
помоћно-техничке послове у Општинској управи.
Члан 3.
О правима, обавезама и одговорности
службеника и намештеника одлучује начелник
Општинске управе.
О правима, обавезама и одговорности
службеника на положају одлучује Комисија за кадровска
и административна питања.
II ОСНОВНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 4.
Запослени има право на одговарајућу плату,
накнаде и друга примања у складу са законом којим се
уређују плате у јединици локалне самоуправе,право на
безбедност и здравље на раду, односно право на услове
рада који му неће угрозити живот и здравље, право на
техничке и друге услове потребне за рад, заштиту од
претњи, напада и свих врста угрожавања безбедности и
здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног
интегритета, и друга права у случају болести или
губитка радне способности.
Запослени у Општинској управи има право да
напредује у служби стицањем вишег звања и стицањем
вишег платног разреда у складу са законом, право на
стручно усавршавање у складу са потребама Општинске
управе, право на благовремено добијање информација о

планираним радним задацима и утврђеним циљевима,
смерницама и упутствима за благовремено и квалитетно
обављање послова радног места.
Запослени има право жалбе на свако решење
којим се одлучује о његовим правима и дужностима
уколико иста није законом изричито искључена.
Запослени има право чланства у синдикату
и професионалном удружењу и њиховим органима
управљања.
III
СТРУЧНО
ОСПОСОБЉАВАЊЕ
УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

И

Члан 5.
Право и дужност Запосленог је да се у току рада
стручно оспособљава и усавршава у складу са потребама
Општинске управе.
Стручно усавршавање је стицање знања и
вештина, односно способности за извршавање послова
радног места.
Члан 6.
Начелник општинске управе за сваку
календарску годину, доноси Посебан програм стручног
усавршавања службеника у складу са законом,
финансијским планом и средствима обезбеђеним у
буџету општине.
У
Општинскоj
управиу
персоналном
досијеу запосленогводи се евиденција о стручном
оспособљавању и усавршавању.
Запослени који је упућен на стручно
оспособљавање и усавршавање, има право на накнаду
плате, накнаду трошкова стручног оспособљавања и
усавршавања, котизацију и набавку уџбеника.
Члан 7.
Запослени који је од стране и о трошку
Општинске управе, а у складу са Посебним програмом
стручног усавршавања,  упућен на стручно усавршавање,
а који у року од годину дана од дана усавршавања не буде
премештен на непопуњено радно место, нема обавезу да
остане у радном односу у Општинској управи, нити да
надокнади трошкове стручног усавршавања осим ако
законом није другачије утврђено.
IV ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 8.
Запосленом може да се омогући додатно
образовање у складу са потребама Општинске управе.
Додатно образовање омогућава се Запосленом
који је изабран на интерном конкурсу, на коме предност
има Запослени са вишим просеком оцене у претходне
три године.
Трошкове
додатног
образовања
сноси
Општинска управа.
Члан 9.
Права и обавезе Запосленог који се додатно
образује уређују се уговором.
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Уколико
додатно
образовање
захтева
привремено одсуство са рада, Запослени има право на
мировање радног односа.
По завршеном додатном образовању Запослени
се премешта на непопуњено радно место разврстано
у најниже звање за степен образовања који је стекао
додатним образовањем и у року од шест месеци је дужан
да положи државни стручни испит за степен образовања
који је стекао додатним образовањем.
По додатном образовању, Запослени је обавезан
да остане на раду у Општинској управи најмање
двоструко дуже од трајања додатног образовања, у
противном је дужан да једнократно надокнади све
трошкове додатног образовања.
Члан 10.
Уколико се запослени, по заснивању радног
односа, сам по свом избору образује, начелник
Општинске управе није дужан да га по стицању
образовања премести на непопуњено радно место за које
се захтева образовање које је запослени стекао.
V РАДНО ВРЕМЕ
Члан 11.
Радно време је временски период у коме је
Запослени дужан односно расположив да обавља
послове према налозима начелника Општинске управе,
на месту где се послови обављају.
Радним временом не сматра се време у коме је
Запослени приправан да се одазове на позив начелника
Општинскеуправе,   да обавља послове ако се укаже
таква потреба, а при чему се Запослени не налази на
месту где се његови послови обављају.
Време које Запослени у току приправности
проведе у обављању послова по позиву начелника
Општинске управе, сматра се радним временом.
Члан 12.
Пуно радно време у Општинској управи, износи
40 часова недељно.
Члан 13.
Радна недеља за Запослене у Општинској
управи, по правилу траје пет радних дана.
Распоред радног времена у оквиру радне недеље
утврђује начелник Општинске управе.
Радни дан, по правилу траје осам часова.
Уколико се рад обавља у сменама, ноћу или кад
природа посла и организација рада то захтева, радна
недеља и распоред радног времена може да се организује
на други начин.
Члан 14.
Начелник Општинске управе, утврђује распоред
радног времена Запосленог и прерасподелу радног
времена, почетак и завршетак радног времена, односно
одмора у току рада.
Распоред радног времена запосленог објављује
се најмање десет дана пре примене.

О промени распореда радног времена запослени
мора бити обавештен, најмање пет дана унапред, осим у
случају увођења прековременог рада.
Распоредом радног времена или увођењем
прековременог рада не може се Запосленом ускратити
дневни одмор од најмање 12 сати непрекидно, нити
недељни одмор од најмање 24 сата непрекидно.
Члан 15.
Запосленима који раде на нарочито тешким,
напорним и за здравље штетним пословима, на којима
и поред примене одговарајућих мера безбедности и
заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме
личне заштите, постоји повећано штетно дејство на
здравље запосленог, скраћује се радно време сразмерно
штетном дејству услова рада на здравље и радну
способност запосленог.
На основу извршене процене ризика и стручне
анализе, за радно место са повећаним ризиком, може да
се као превентивна мера за безбедан и здрав рад, утврди
скраћено радно време, додатне и једнократне паузе као и
друге мере.
Члан 16.
Одлуку о скраћеном радном времену, доноси
начелник Општинске управе.
Члан 17.
На захтев начелника Општинске управе,
Запослени је дужан да ради дуже од пуног радног
времена у случају више силе, изненадног повећања
обима посла, замене изненада одсутног запосленог,
уколико се посао не може обавити у редовно радно
време и у другим случајевима када је неопходно да се
у одређеном року заврши посао који није планиран (у
даљем тексту: прековремени рад).
Прековремени рад не може да траје дуже од
осам часова недељно.
Запослени не може да ради дуже од 12 часова
дневно, укључујући прековремени рад.
Запосленом који ради на пословима на којима
је уведено скраћено радно време, не може се одредити
прековремени рад на тим пословима уколико законом
није другачије одређено.
Члан 18.
Изузетно уз претходну сагласност Запосленог,
прековремени рад може бити уведен и у трајању дужем
од осам часова недељно, а најдуже до 20 сати недељно.
Прековремени рад из става 1. овог члана може
бити уведен за највише 90 дана у календарској години.
Члан 19.
Начелник Општинске управе може извршити
прерасподелу радног времена због изненадног или
очекиваног повећаног обима посла да би се избегао
поремећај у обављање редовног посла, или када треба
испоштовати законске рокове и слично.
Одлуку о прерасподели радног времена начелник
Општинске управе доноси, по правилу, најмање седам
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дана пре настанка потребе за прерасподелом радног
времена, и иста садржи:
1. временски период за који се предвиђа прерасподела
радног времена;
2. списак запослених на које се прерасподела радног
времена односи;
3. период у којем ће запослени радити краће, односно
дуже од пуног радног времена.
Прерасподела радног времена утврђена
Одлуком из став 2. овог члана, не везује се за календарску
годину и може трајати најдуже девет месеци.
Члан 20.
У случају прерасподеле радног времена, радно
време не може да траје дуже од 60 часова недељно.
Члан 21.
Рад који се обавља у времену од 22 часа до 6
часова наредног дана, сматра се радом ноћу.
Члан 22.
Рад у сменама је организација рада у Општинској
управи, према којој се Запослени на истим пословима
смењују према утврђеном распореду, при чему измена
смена може да буде континуирана или са прекидима,
током одређеног периода дана или недеља.
Запослени који ради у сменама је Запослени,
који у току месеца посао обавља у различитим сменама
најмање трећину свог радног времена.
Ако је рад организован у сменама које укључују
ноћни рад, исти се организује тако, да Запослени не ради
непрекидно више од једне радне недеље ноћу.
Запослени може да ради ноћу дуже од једне
радне недеље, само уз његову писмену сагласност.
				
VI ОДМОРИ И ОДСУСТВА
1. Одмор у току дневног рада
Члан 23.
Запослени који ради пуно радно време, има
право на одмор у току дневног рада у трајању од 30
минута.
Запослени који ради дуже од пуног радног
времена али не дуже од 12 часова дневно, има право на
одмор у току рада од 60 минута.
За време коришћења дневног одмора Запослени
има право да напусти радно место и просторије
Општинске управе.
Одмор у току дневног рада не може се користити
на почетку и на крају радног времена.
Време одмора урачунава се у радно време.
Члан 24.
Акт о распореду коришћења одмора у току
дневног рада, доноси начелник Општинске управе.
Ако се ради са странкама, одмор у току дневног
рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад
не прекида.

2. Дневни одмор
Члан 25.
Запослени има право на одмор између два
узастопна радна дана, у трајању од најмање 12 часова
непрекидно.
3. Недељни одмор
Члан 26.
Запослени има право на недељни одмор у
трајању од најмање 24 часа непрекидно.
Недељни одмор по правилу се користи недељом.
Начелник Општинске управе може да одреди други
дан за коришћење недељног одмора у случају да
организација рада то захтева.
Уколико Запослени ради на дан свог недељног
одмора, мора му се обезбедити да у току наредне недеље
користи одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно.
4. Годишњи одмор
Члан 27.
Запослени има право на годишњи одмор.
Запослени стиче право на коришћење годишњег
одмора у календарској години, после месец дана
непрекидног рада од дана заснивања радног односа у
Општинској управи.
Под непрекидним радом, сматра се и време
привремене спречености за рад у смислу прописа о
здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду
зараде.
Запослени не може да се одрекне права на
годишњи одмор, нити му се то право може ускратити или
заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка
радног односа, када Запослени који није искористио
годишњи одмор у целини или делимично, има право на
исплату новчане накнаде.
Члан 28.
Запослени има право на годишњи одмор у
трајању од најмање 20, а највише 30 радних дана према
мерилима утврђеним овим Правилником.
5. Мерила за утврђивање годишњег одмора
Члан 29.
Дужина годишњег одмора Запосленог утврђује
се тако што се законски минимум увећава по следећим
критеријумима и то:
1. По основу доприноса на раду:
(1) запосленом који је оцењен оценом „нарочито се
истиче“ - за 5 радних дана,
(2) запосленом који је оцењен оценом  „истиче се“               
- за  3 радна дана,
(3) запосленом  који је оцењен оценом   „добар“                      
- за 2 радна дана,
(4) запосленом  који је оцењен оценом   „задовољава“             
- за 1 радни дан;
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2. По основу стручне спреме:
(1) запосленом са високим образовањем стеченим на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четити године или специјалистичким студијама на
факултету
- за 6 радних дана,
(2) запосленом са стеченим високим образовањем на
основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама односно
на студијама у трајању до три године
- за 5 радних дана,
(3) запосленом са средњом школском спремом у
четворогодишњем трајању
-за 3 радна дана,
(4) запосленом са осталим степенима школске спреме
- за 1 радни дан;
3. По основу година рада проведених у радном односу:
(1) запосленом од 25 до 30 година рада проведених у
радном односу - за 4 радна дана,
(2) запосленом од 15 до25 година рада проведених у
радном односу - за 3 радна дана,
(3) запосленом од 5 до 15 година рада проведених у
радном oдносу - за 2 радна дана,
(4)  запосленом до 5 година рада проведених у радном
односу
- за 1 радни дан;
4. По основу услова рада:
(1) за рад на радним местима са повећаним ризиком
- за 3 радна дана,
(2) за рад на радном месту на коме је уведено скраћено
радно време      - за 10 радних дана,
(3) за ноћни рад - за 2 радна дана;
5. По основу бриге о деци и члановима уже породице:
(1) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са
једним малолетним дететом за 2 радна дана, а за свако
наредно малолетно дете по 1 радни дан,
(2) самохраном родитељу са дететом до 14 година - за 3
радна дана, с тим што се овај број дана увећава за по 2
радна дана за свако наредно дете млађе од 14 година,
(3) запосленом који се старa о члану уже породице који
је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или
болест услед које је потпуно или врло слабо покретан –
за 5 радних дана;
6. Запосленој особи са инвалидитетом
– за 5 радних дана.
Годишњи одмор који се утврди након примене
свих критеријума, не може се користити у трајању
дужем од 30 радних дана.
Запослени са навршених 30 година рада
проведених у радном односу, има право на годишњи
одмор у трајању од 30 радних дана.
Самохраним родитељем у смислу овог члана
сматра се родитељ, који сам врши родитељско право,
када је други родитељ непознат, или је умро, или сам
врши родитељско право на основу одлуке суда или када

само он живи са дететом, а суд још није донео одлуку
о вршењу родитељског права, и у другим случајевима
утврђеним законом којим се уређују породични односи.
				
Члан 30.
При утврђивању дужине годишњег одмора,
радна недеља рачуна се као пет радних дана.
Празници који су нерадни дани, одсуство са
рада уз накнаду зараде и привремена спреченост за рад
у складу са прописима о здравственом осигурању, не
урачунавају се у дане годишњег одмора.
Ако је Запослени за време коришћења годишњег
одмора, привремено спречен за рад у смислу прописа о
здравственом осигурању, исти има право да по истеку
спречености за рад настави коришћење годишњег
одмора.
Члан 31.
Запослени има право на дванаестину годишњег
одмора (сразмерни део)  утврђеног на основу критеријума
из члана 28. овог Правилника, за сваки месец дана рада
у календарској години у којој је засновао радни однос
или у којој му престаје радни однос.
Члан 32.
Запослени има право да користи годишњи
одмор једнократно или у два или више делова.
Ако Запослени користи годишњи одмор у
деловима, први део користи у трајању од најмање две
радне недеље непрекидно у току календарске године, а
остатак најкасније до 30. јуна наредне године.
Запослени има право да годишњи одмор користи
у два дела, осим ако се са начелником Општинске управе
не споразуме да годишњи одмор користи у више делова.
Запослени који није у целини или делимично
искористио годишњи одмор у календарској години
због одсутности са рада ради коришћења породиљског
одсуства, одсуства сарада ради неге детета и посебне
неге детета, има право да тај одмор искористи до 30.
јуна наредне године.
Члан 33.
У зависности од потребе организације
извршавања послова и радних обавеза, начелник
Општинске управе одлучује о времену коришћења
годишњих одмора, доношењем Плана коришћења
годишњих одмора, а на предлог руководилаца основних
организационих јединица, који су извршили претходну
консултацију са Запосленима.
Начелник Општинске управе, почетком сваке
календарске године доноси План коришћења годишњих
одмора.
Решење о коришћењу годишњег одмора,
Запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума
одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.
Изузетно, ако се годишњи одмор користи на
захтев Запосленог, решење о коришћењу годишњег
одмора, може се доставити Запосленом непосредно пре
коришћења годишњег одмора.
Начелник Општинске управе може да измени
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време одређено за коришћење годишњег одмора, ако
то захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана
пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора,
а уколико Запослени у том моменту има уплаћен
аранжман према Плану коришћења годишњег одмора,
исти има право да му се надокнаде стварнитрошкови на
основу приложених уплата.
Решење о коришћењу годишњег одмора,
Запосленом се може доставити у електронској форми,
а на захтев Запосленог,решење се доставља у писаној
форми.
Члан 34.
У случају престанка радног односа, Запослени
који није искористио годишњи одмор у целини или
делимично, има право на исплату новчане накнаде
уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне
плате коју је остварио у претходних 12 месеци, сразмерно
броју дана неискоришћеног годишњег одмора.
Накнада из става 1. овог члана има карактер
накнаде штете, и иста се утврђује и исплаћује у складу
са решењем начелника Општинске управе, у року од 30
дана од дана престанка радног односа.
VII
ОДСУСТВО
УЗ
(ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО)

НАКНАДУ

ПЛАТЕ

Члан 35.
Запослени има право на одсуство са рада
уз накнаду плате (плаћено одсуство) у следећим
случајевима:
1. порођаја супруге или усвојење детета
- 5 радних дана;
2. порођаја другог члана уже породице
- 1 радни дан;
3. рођења унучади запосленог         
- 2 радна дана;
4. полагање стручног испита који је обавезан услов за
рад на радном месту на које је распоређен                                                  
до 7 радних дана;
5. ступање у брак запосленог                  
- 5 радних дана;
6. развода брака запосленог                      
-2 радна дана;
7. ступање у брак детета односно пасторка, усвојеника
или храњеника  
-3 радна дана;
8. отклањање последица у домаћинству запосленог
изазваним елементарним непогодама, хаваријама,
пожаром или другим непредвидивим разлозима више
силе
- до 3 радна дана;
9. селидбе                                
- 3 радна дана;
10. поласка детета запосленог у први разред основне
школе -2 радна дана;
11. испраћај детета односно пасторка, усвојеника или
храњеника у војску
-2 радна дана;
12. полагање испита у оквиру стручног усавршавања

или образовања по 1 радни дан, а највише 7 радних дана
у току календарске године;
13. теже болести члана уже породице                        
-7 радних дана;
14. смештаја члана уже породице на болничко лечење
ван места становања
-2 радна дана
15. смрти члана уже породице                         
- 5 радних дана;
16. смрти родитеља, усвојиоца, рођеног брата или
сестре, брачног друга запосленог      
-2 радна дана;
17. за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући
и дан давања крви
- 3 узастопна радна дана;
18. учешће у такмичењу у организацији синдиката        
- до 7 радних дана;
19. рекреативног одмора у организацији синдиката       
- до 7 радних дана;
20. обављања волонтерских дужности у хуманитарним
удружењима и организацијама до 2 радна дана, а највише
4 радна дана у току календарске године;
21. учешће на међународним спортским такмичењима
у својству члана репрезентације Републике Србије, за
време боравка репрезентације, као и за време припреме
репрезентације, а најдуже 45 радних дана;
22. смрти крвног сродника   
- 1 радни дан;
23. смрти тазбинског сродника  
- 1 радни дан;
24. запосленог ради одвођења детета са посебним
потребама на опоравак или рехабилитацију        
- до 7 радних дана;
25. запослени који је претрпео насиље у породици      
- до 5 радних дана, након пријаве надлежном
органу;
Члановима уже породице у смислу овог члана
сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца рођена
у браку и ван брака, рођена браћа и сестре, браћа и
сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник
и старатељ.
Плаћено одсуство из става 1. овог члана, може
се користити у току календарске године у укупном
трајању – од седам радних дана.
Изузетно, у случајевима из става 1. тачка 1, 4,
5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18,20, 23, и 24. овог члана, укупан
број радних дана који се користи као плаћено одсуство у
току календарске године, увећава се за број дана који је
утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева.
Плаћено одсуство на писмени захтев Запосленог,
одобрава начелник Општинске управе, под условом да је
Запослени приложио одговарајућу документацију (доказ
о постојању правног основа закоришћење плаћеног
одсуства).
Начелник Општинске управе, може да одобри
Запосленом одсуство из става 1. овог члана, и за сроднике
који нису наведени у ставу 2.овог члана и за друга лица
која живе у заједничком породичном домаћинству са
запосленим, у трајању утврђеном решењем.
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Члан 36.
Запослени, имају право да одсуствују са рада, уз
накнаду плате, у дане следећих верских празника:
1. запослени православци – на први дан крсне славе;
2.запослени
католици
и
припадници
других
хришћанских верских заједница- на први дан Божића
и у дане Ускршњих празника, почев од Великог петка
закључно са другим даном Ускрса, према њиховом
календару;
3.запослени припадници исламске заједнице- на први
дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама;
4.запослени припадници јеврејске заједнице- на први
дан Јом Кипура.
Ради остваривања права из става 1. овог члана запослени
подносе захтев начелнику Општинске управе.
VIII НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО
Члан 37.
Запосленом се може уколико то не ремети
организацију посла и уколико за то постоје оправдани
разлози, одобрити одсуство са рада без накнаде зараде
(неплаћено одсуство) у календарској години, и то:
1. ради школовања, специјализације или другог вида
стручног образовања и усавршавања (мастер, докторат),
којем запослени приступа на своју иницијативу
– до 30 радних дана;
2. ради неговања оболелог члана уже породице
– до 90 радних дана;
3. ради обављања личних послова
– до 7 радних дана;
4. за случај смрти блиског сродника по крвном или
тазбинском сродству
– до 5 радних дана;
5. учествовање у културним и спортским приредбама
у својству извођача, као и учествовање на стручним
конгресима и конференцијама;
6. за случај одласка на школовање у иностранство – до
годину дана;
7. ради изградње, реконструкције или адаптације
породичне куће или стана, а ради решавања стамбене
потребе запосленог - до шест месеци;
На лични захтев запосленог, начелник
Општинске управе, одобриће ће запосленом неплаћено
одсуство до 90 дана, које се може користити једном у
периоду од пет година, уколико одсуство Запосленог не
би битно утицало на извршавање послова радног места
на које је распоређен.
Право Запосленог на неплаћено одсуство и
дужина његовог трајања утврђује се решењем.
Неплаћено одсуство се одобрава на писмени захтев
Запосленог, под условом да је Запослени приложио
одговарајућу документацију (доказ о постојању правног
основа за коришћење неплаћеног одсуства).
За време неплаћеног одсуства Запосленом
мирују права и обавезе из радног односа.

IX БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 38.
Запослени има право на безбедност и заштиту
здравља на раду, у складу са законом.
Начелник Општинске управе је дужан да
запосленом обезбеди рад на радном месту и у радној
околини у којима су спроведене мере безбедности и
здравља на раду.
Запослени је дужан да поступа у складу са
утврђеним дужностима и на прописани начин користи
утврђена права и мере у области безбедности и здравља
на раду у циљу заштите свог, као и живота и здравља
запослених.
Члан 39.
Начелник Општинске управе је дужан да донесе
акт о процени ризика којим се, у складу са законом и
подзаконским општим актима, утврђује постојање
опасности и штетности на радном месту и у радној
околини и да након процене њиховог утицаја на настанак
повреда и оштећења здравља запосленог утврди радна
места са повећаним ризиком.
Члан 40.
Начелник Општинске управе је одговоран за
спровођење безбедности и здравља на раду, у складу са
законом, подзаконским општим актима, стандардима,
техничким прописима, овим Правилником и актом о
процени ризика на радном месту и радној околини.
Члан 41.
Начелник Општинске управе је дужан да
измени акт о процени ризика у случају појаве сваке
нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада
или ако дође до тешке телесне повреде или колективне
повреде на раду.
Начелник Општинске управе не може
спровођењем мера безбедности и здравља на раду
да проузрокује финансијске обавезе за запосленог
и представника запосленог и да спровођењем мера
погоршава њихов материјални и социјални положај
стечен на раду и у вези с радом.
Начелник Општинске управе је дужан да
омогући запосленом да се обучи и оспособи за безбедан
и здрав рад на радном месту, као и да се оспособи за
пружање прве помоћи.
Члан 42.
Запослени има право и обавезу да се пре почетка
рада, упозна са мерама безбедности и здравља на раду на
пословима свог радног места, као и да се оспособљава
за њихово спровођење.
Запослени има право да одбије да ради када му
прети непосредна опасност по живот и здравље, због
тога што нису спроведене прописане мере безбедности
и здравља на раду.
У случају из става 2.овог члана, Запослени
остварује сва права из радног односа као да је радио и
право на накнаду плате.
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Члан 43.
Запослени који ради на радном месту са
повећаним ризиком, има право на мере безбедности и
здравља на раду утврђене актом о процени ризика, као и
друга права утврђена законом.
Члан 44.
Средства за спровођење утврђених мера за
отклањање ризика у области безбедности и здравља
на раду укључујучи и средства за превенцију радне
инвалидности и рекреативни одмор обезбеђују се у
буџету општине Инђија.
X ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 45.
Општинска управа је дужна, да под једнаким
условима колективно осигура Запослене за случај смрти,
последица незгоде, професионалног обољења, повреде
на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења
накнаде штете.
Члан 46.
Општинска управа је дужна да пре расписивања
јавне набавке за закључење уговора о осигурању,
преговара и прибави сагласност синдиката.
Члан 47.
Општинска управа може, у складу са
расположивим финансијским средствима, да обезбеди
додатно здравствено осигурање за исти износ премије
осигурања за лечење у зравственим институцијама–
у државном или приватном власништву- са којима
осигуравајућа кућа има уговор, као и да за своје
запослене организује пензијски план у складу са законом
о добровољним пензијским фондовима и пензијским
плановима, по основу кога би вршила уплате пензијског
доприноса највише до висине неопорезивог износа у
складу са законом о порезу на доходак грађана.
Члан 48.
Запослени има право на накнаду штете због
повреде на раду или професионалног обољења насталог
на раду у Општинској управи, као и право на накнаду
штете проузроковану повредама других права на раду
или у вези са радом.
Постојање и висина штете, околности под
којима је штета настала, ко је штету проузроковао и како
се надокнађује утврђује се у складу са законом.
XI ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
1. Елементи за утврђивање плата запослених
Члан 49.
Запослени има право на месечну плату, која се
састоји од основне плате и додатка на плату.
Основна плата се одређује множењем
коефицијента са основицом за обрачун плата.
Плата се исплаћује једнократно или у два дела.
Уколико се исплата плате врши у два дела, први

део се исплаћује до 15–ог умесецу, а коначан обрачун по
истеку месеца на који се односи.
Обрачун плата запослених врши се у оквиру
јединственог платног списка, аутоматском обрадом
података.
Платне спискове за запослене потписује и
оверава начелник Општинске управе, као и све пратеће
обрасце.
Обрачун плата врши се на основу евиденције
о присуству запослених на раду (карнет), који оверава
начелник Општинске управе.
За тачност евиденције из става 7. овог члана,
начелнику Општинске управе је одговоран руководилац
основне организационе јединице.
Приликом сваке исплате плате Запосленом се доставља
обрачун плате.
Средства за плате, накнаде плате и друга
примања Запослених, обезбеђују се у буџету
општине.
Члан 50.
Плата се утврђује на основу:
1. основице за обрачун плате;
2. коефицијента који се множи основицом;
3. додатка на плату;
4. обавеза које запослени плаћа по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у
складу са законом.
Плата утврђена у смислу става 1. овог члана,
исплаћује се за рад у пуном радном времену односно у
радном времену које се сматра пуним.
Члан 51.
Основицу за обрачун плате и исплату плате,
утврђује Влада Републике Србије.
Члан 52.
Коефицијент изражава сложеност послова,
одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде
за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег
одмора.
Коефицијент се утврђује посебним актом.
Члан 53.
Приправнику се одређује коефицијент који
износи 80% коефицијента звања у којем се налази радно
место на које би био распоређен после приправничког
стажа, односно 80% од коефицијента радног места за
које је закључио уговор о раду.
2. Додатак за време проведено у радном односу
(минули рад)
Члан 54.
Запослени има право на додатак на основну
плату у висини од 0,4% основне плате, за сваку навршену
годину рада у радном односу (минули рад), у државном
органу, органу аутономне покрајине, односно органу
локалне самоуправе, независно од тога у ком органу
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је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у
међувремену променио назив, облик организовања или
је престао да постоји.
Право на минули рад остварује се и за године
рада код послодавца од кога је Општинска управа
преузела надлежности, послове и запослене.
Запослени остварује право на минули рад и за
године рада проведене у органима ранијих савезних
држава чији је правни следбеник Република Србија, а
који су услед промене државног уређења престали да
постоје.
3. Додатак за рад ноћу
Члан 55.
Запослени има право на додатак на основну
плату за рад од 22 сата до 6 сати наредног дана (рад
ноћу).
Додатак за сваки сат рада ноћу износи 26%
вредности сата основне плате запосленог, ако такав рад
није вреднован при утврђивању коефицијента (изузима
серадно место чувара, за које је кроз коефицијент
вреднован ноћни рад).
4. Додатак за рад на дан празника који није радни
дан
Члан 56.
Запослени има право на додатак на основну
плату, за рад на дан празника који није радни дан.
Додатак за сваки сат рада на дан празника који
није ради дан, износи 110% на вредност радног сата
основне плате запосленог.
5. Додатак за додатно оптерећење на раду
Члан 57.
Ако по писменом налогу начелника Општинске
управе, Запослени ради и послове који нису у опису
његовог радног места, због тога што је привремено
повећан обим послова или ради и послове одсутног
Запосленог, има право на додатак за додатно оптерећење.
Додатак за додатно оптерећење од најмање
десет радних дана месечно, износи 4% основне плате,
односно 5% основне плате ако запослени замењује
руководиоца основне организационе јединице.
Додатак за додатно оптерећење од најмање
20 радних дана месечно, износи 8% основне плате,
односно 10% основне плате, ако Запослени замењује
руководиоца основне организационе јединице.

се решењем начелника Општинске управе.
7. Додатак за приправност
Члан 59.
Запослени који ван радног времена мора да
буде доступан (у приправности), да би ако је потребно
извршио посао свог радног места, има право на додатак
за приправност.
Додатак за сваки сат приправности износи 10%
вредности радног сата основне плате запосленог.
У случају када се Запослени позове из
приправности, престаје стање приправности и отпочиње
рад, за који запослени има право на додатак на плату
у износу од 26% за сваки сат рада, од вредности сата
основне плате.
План
приправности
доноси
начелник
Општинске управе.
XII НАКНАДА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 60.
Запослени има право на накнаду плате у висини
просечне плате у претходних 12 месеци, и то за време:
1. коришћења годишњег одмора;
2. плаћеног одсуства;
3. стручног усавршавања на које је упућен од стране
Општинске управе;
4. учешћа на научним скуповима, симпозијумима,
конгресима, семинарима на које је упућен од стране
Општинске управе или синдиката;
5. одласка на систематске и специјалистичке прегледе на
које је упућен од стране Општинске управе;
6. за одбијене послове ако му прети непосредна опасност
по живот и здравље због неспровођења прописаних
мера за безбедан и здрав рад, у складу са прописима који
регулишу безбедност и здравље на раду.
Члан 61.
Запослени има право на накнаду плате у висини
75% просечне плате у претходних 12 месеци,стим да не
може бити мања од минималне зараде утврђене општим
прописима о раду, за време прекида рада, односно
смањења обима рада, до којег је дошло без кривице
запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској
години.

6. Додатак за прековремени рад

Члан 62.
Запослени има право на накнаду плате у истом
износу као да је радио, ако није радио на дан празника
који није радни дан, ако се одазвао на војну вежбу или на
позив државног органа.

Члан 58.
Запослени, који по налогу начелник Општинске
управе, ради дуже од пуног радног времена (прековремени
рад), има право на додатак за прековремени рад, у износу
од 26% за сваки сат прековременог рада, од вредности
сата основне плате.
Право на додатак за прековремени рад утврђује

Члан 63.
Запослени који не ради до 30 дана због болести
или повреде (привремена спреченост за рад ), има право
на накнаду плате која износи:
1. 75% просечне плате у претходних 12 месеци, пре
месеца у коме је наступила привремена спреченост за
рад, проузрокована болешћу или повредом ван рада;
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2. 100% просечне плате у претходних 12 месеци, пре
месеца у коме је наступила привремена спреченост
за рад,проузрокована повредом на раду или
професионалном болешћу.
Накнада плате не може бити нижа од минималне
зараде, утврђене општим прописима о раду.
Накнада плате за време одсуствовања са рада
због привремене спречености за рад, породиљског
одсуства и одсуства ради нега детета, исплаћује се
Запосленима код Општинске управе.
XIII НАКНАДА ТРОШКОВА
Члан 64.
Запослени има право на накнаду трошкова, и

то:
1. трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с
рада;
2. трошкови службеног путовања у земљи;
3. трошкови службеног путовања у иностранство;
4. трошкови рада и боравка на терену;
5. трошкови привременог или трајног премештаја у
друго место рада.
1. Трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак
с рада
Члан 65.
Запослени има право на месечну претплатну
карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни
превозник омогућава куповину истих.
За релације на којима јавни превозник не
омогућава куповину месечне претплатне карте,
Запослени има право на накнаду трошкова превоза у
новцу, и то у висини стварних трошкова.
Стварни трошак се утврђује на основу броја
дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне
карте на линијама и растојању које Запослени користи, а
за које не постоји месечна претплатна карта.
Ако на истој релацији превоз обавља више
превозника, при утврђивању стварних трошкова превоза
узима се износ цене појединачне карте оног превозника
који има најнижу цену.
Запослени који нема могућност да при
доласку и одласку са рада користи јавни превоз, јер на
конкретној релацији нема организованог јавног превоза,
има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене
месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну
релацију, а на основу потврде јавног превозника.
Накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак
са рада, по правилу, Општинска управа врши куповином
месечне претплатне карте крајем текућег месеца за
наредни месец.
Изузетно, на захтев Запосленог, начелник
Општинске управа може одлучити да се исплата трошкова
превоза за долазак и одлазак са рада, запосленом врши у
новцу у висини цене месечне претплатне карте.
Oпштинска управа је дужна да од јавних
превозника прибави потврде о цени појединачних и
претплатних карти.

Запослени је дужан, да да изјаву о месту
становања и превозу који користи за долазак и одлазак
са рада.
По заснивању радног односа у Општинској
управи, промена места становања Запосленог, не може
да утиче на увећање трошкова превоза које је Општинска
управа дужна да накнади Запосленом у тренутку
заснивања радног односа, без сагласности начелника
Општинске управе.
2. Трошкови службеног путовања у земљи
Члан 66.
Службено путовање у земљи, сматра се
путовање на које се Запослени упућује, по налогу
начелника Општинске управеда изврши службени посао
ван места рада.
Службено путовање у земљи може да траје
најдуже 15 дана непрекидно.
Ако потребе службеног посла захтевају или ако започети
службени посао не може да се прекине, службено
путовање, уз сагласност начелника Општинске управе,
може да траје и дуже од 15 дана, али највише 30 дана
непрекидно.
Члан 67.
Начелник Општинске управе издаје Запосленом
налог за службено путовање у земљи, пре него што он
пође на службено путовање.
Налог за службено путовање у земљи, садржи
име и презимеЗапосленог који путује, место и циљ
путовања, датум поласка на путовање и датум повратка
с путовања, врсту смештаја, напомену о томе да ли су
обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, износ дневнице
и евентуално умањење дневнице, износ аконтације који
може да се исплати, врсту превозног средства којим се
путује, податке о томе ко сноси трошкове службеног
путовања и начин обрачуна трошкова путовања.
Члан 68.
На основу налога за службено путовање у
земљи, Запосленом може да се исплати аконтација у
висини процењених трошкова.
Ако службено путовање не започне у року од
три дана од датума који је наведен у налогу за службено
путовање, Запослени је дужан да исплаћену аконтацију
врати наредног дана од истека тог рока.
Члан 69.
Запосленом се накнађују трошкови смештаја,
исхране, превоза и остали трошкови у вези са службеним
путовањем у земљи.
Члан 70.
Запосленом се накнађују трошкови смештаја
према приложеном хотелском рачуну за преноћиште и
доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве
категорије (пет звездица).
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Запосленом коме су обезбеђени бесплатно
преноћиште и доручак, не накнађују се трошкови
смештаја.
Члан 71.
Запосленом се исплаћује дневница за службено
путовање у земљи у висини од 5% просечне зараде
по запосленом у привреди Републике Србије, према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Запосленом се исплаћује дневница за службено
путовање у иностранство под условима и на начин
утврђен посебним прописима
Члан 72.
Дневница за службено путовање у земљи,
рачуна се од часа поласка на службено путовање до часа
повратка са службеног путовања.
Запосленом се исплаћује цела дневница за
службено путовање у земљи које је трајало између 12 и
24 часа, а половина дневнице за службено путовање које
је трајало између 8 и 12 часова.
Члан 73.
Запосленом се накнађују трошкови превоза од
места рада до места где треба да се изврши службени
посао и трошкови превоза за повратак до места рада, у
висини стварних трошкова превоза у јавном саобраћају.
Ако због хитности, односно потреба службеног
посла,Запослени не може користити ни превоз у јавном
саобраћају ни службено возило, по писменом одобрењу
начелник Општинске управе, (у коме су наведени
разлози хитности, односно потреба службеног посла),
може користити сопствени аутомобил.
Запосленом, који по писменом одобрењу
начелника Општинске управе, користи сопствени
аутомобил, исплаћује се накнада од 10% прописане цене
за литар погонског горива по пређеном километру.
Члан 74.
Остали трошкови који су у вези са службеним
послом на службеном путовању (резервација места
у превозном средству, превоз пртљага, телефонски
разговори и сл.) накнађују се у висини стварних
трошкова, према приложеном рачуну.
Члан 75.
Трошкови службеног путовања у земљи
накнађују се на основу обрачуна путних трошкова, уз
који се прилажу одговарајући докази о постојању и
висини трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште
и доручак, рачуни за остале трошкове и др.), а који се
подноси у року од три дана од дана кад је службено
путовање завршено.
Члан 76.
Запосленом се може омогућити плаћање
трошкова службеног путовања у земљи платном
картицом, у складу с важећим прописима.

3. Трошкови службеног путовања у иностранство
Члан 77.
Службено путовање у иностранство, сматра
се службено путовање из Републике Србије у страну
државу и обратно, службено путовање из једне у другу
страну државу и службено путовање из једног у друго
место у страној држави.
Члан 78.
Начелник Општинске управе издаје Запосленом
налог за службено путовање у иностранство пре него
што он пође на службено путовање.
Налог за службено путовање у иностранство
садржи, име и презиме Запосленог који путује, назив
државе и место у које се путује, циљ путовања, датум
поласка на путовање и датум повратка с путовања,
категорију хотела у којима је обезбеђен смештај,
напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај
и исхрана, врсту превозног средства којим се путује,
износ аконтације који може да се исплати, податке о
томе ко сноси трошкове службеног путовања и начин
обрачуна трошкова путовања.
Члан 79.
На основу налога за службено путовање
у иностранство, Запосленом може да се исплати
аконтација у висини процењених трошкова.
Ако службено путовање не започне у року од
три дана од датума који је наведен у налогу за службено
путовање, Запослени је дужан да исплаћену аконтацију
врати наредног дана од истека тог рока.
Члан 80.
Запосленом на службеном путовању у
иностранство, накнађују се трошкови смештаја, исхране
и градског превоза у месту боравка у иностранству,
трошкови превоза ради извршења службеног посла,
трошкови прибављања путних исправа, вакцинације
и лекарских прегледа, трошкови службене поште,
таксе, телефона, телеграма и телефакса, трошкови
изнајмљивања просторија и трошкови стенографских и
дактилографских услуга.
Члан 81.
Запосленом на службеном путовању у
иностранство, накнађују се трошкови смештаја у
висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште и
доручак, изузев за преноћиште и доручак у хотелу прве
категорије (пет звездица).
Запосленом коме су обезбеђени бесплатно
преноћиште и доручак не накнађују се трошкови
смештаја.
Члан 82.  
Запосленом се накнађују трошкови исхране
и градског превоза у месту боравка у иностранству,
у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у
иностранству.
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Члан 83.
Дневница за службено путовање у иностранство
одређује се од часа преласка државне границе Републике
Србије - у поласку, до часа преласка државне границе
Републике Србије - у повратку.
Ако се у иностранство путује авионом,
дневница се одређује од часа поласка авиона с последњег
аеродрома у Републици Србији до часа повратка на први
аеродром у Републици Србији.
Ако се у иностранство путује бродом, дневница
се одређује од часа поласка брода из последњег
пристаништа у Републици Србији до часа повратка у
прво пристаниште у Републици Србији.
Члан 84.
Запосленом припада једна дневница на свака 24
часа проведена у иностранству, а ако је преостало време
проведено у иностранству дуже од 12 часова - припада
му још једна дневница, односно још половина дневнице
ако је преостало време проведено у иностранству између
осам и 12 часова.
Ако је време проведено у иностранству дуже од
12 часова а краће од 24 часа, Запосленом припада једна
дневница, а ако је у иностранству проведено између
осам и 12 часова - пола дневнице.
За свако задржавање у страној држави, односно
пропутовање кроз страну државу, које траје дуже од
12 часова, Запосленом припада једна дневница која је
посебним прописима утврђена за ту државу.
Члан 85.
Ради покрића трошкова превоза на службеном
путовању у иностранство, Запосленом се исплаћује
накнада у висини цене из путничке тарифе за превоз
средством оне врсте и разреда који се, према налогу за
службено путовање, користе.
Члан 86.
Трошкови прибављања путних исправа,
вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са
службеним путовањем у иностранство, ако их надлежни
орган здравственог осигурања не призна, накнађују се
Запосленом у стварним износима, на основу приложеног
рачуна.
Члан 87.
Трошкови који на службеном путовању у
иностранство настану у вези с превожењем, преношењем,
уношењем и изношењем службене поште, коришћењем
телефона, телеграма и телефакса, а који су неопходни за
службене послове, као и други неопходни издаци (таксе
и др.), накнађују се Запосленом у стварним износима, на
основу приложеног рачуна.
Члан 88.
Трошкови који, уз сагласност шефа делегације,
настану на службеном путовању у иностранство у вези
са изнајмљивањем просторије за састанке делегације,
плаћањем стенографских и дактилографских услуга и
изнајмљивањем персоналних рачунара за припремање

службених извештаја или за потребе службене
кореспонденције накнађују се у стварним износима, на
основу одговарајућег рачуна.
Члан 89.
Трошкови службеног путовања у иностранство
накнађују се на основу обрачуна путних трошкова
који се, у року од седам дана од дана кад је службено
путовање завршено, подноси са писменим извештајем
о службеном путовању који је оверио надлежни
наредбодавац.
Уз обрачун путних трошкова прилажу се
одговарајући докази о постојању и висини трошкова
(карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни
за остале трошкове и др.).
Ако је у документу о настанку трошкова који
се прилаже уз обрачун исказан износ у националној
валути, за обрачун и признавање издатака уз документ
се прилаже и писмени доказ о курсу националне валуте
у односу на евро, а ако се писмени доказ о курсу
националне валуте не приложи уз документ о обрачуну
путних трошкова, издаци по том документу се не
признају.
Члан 90.
Запосленом може да се омогући плаћање
трошкова службеног путовања у иностранство платном
картицом, у складу са важећим прописима.
4. Трошкови рада и боравка на терену
Члан 91.
Рад на терену, јесте рад који се по природи
посла врши изван службених просторија, а на који се
Запослени по налогу начелника Општинске управе,
упућује да изврши службени посао.
Члан 92.
Запосленом се исплаћује накнада трошкова
рада и боравка на терену (теренски додатак), која износи
3% просечне месечне зараде запосленог у Републици
Србији, према последњем коначном објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике на
дан исплате.
Ако за рад и боравак на терену нису обезбеђени
бесплатни смештај и исхрана, теренски додатак увећава
се за трошкове смештаја и исхране.
5. Трошкови привременог или трајног премештаја у
друго место рад
Члан 93.
Запосленом се накнађују због привременог
или трајног премештаја у друго место рада трошкови
селидбе, трошкови посета породици и трошкови
одвојеног живота од породице.
Члан 94.
Запосленом који је премештен у друго место
рада, ван места његовог пребивалишта, накнађују
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се трошкови селидбе: трошкови превоза покућствау висини која одговара најекономичнијем превозу
ствари, према тарифи превозника и трошкови паковања
покућства - у паушалном износу од 5.000,00 динара.
Захтев за накнаду трошкова селидбе подноси се
у року од осам дана од дана пресељења.
Члан 95.
Запослени који живи одвојено од своје породице
има право и на накнаду трошкова превоза ради посете
породици, и то највише за једно путовање месечно,
у висини стварних трошкова превоза у међуградском
саобраћају.
Члан 96.  
Запосленом се накнађују трошкови за одвојени
живот од породице, ако због тога што је привремено
премештен у друго место рада које је више од 50km
удаљено и од места његовог пребивалишта и од
претходног места рада, живи одвојено од породице - док
траје привремени премештај.
Запослени који је трајно премештен у друго
место рада које је више од 50km удаљено и од места
његовог пребивалишта и од претходног места рада,
а нема решено стамбено питање у новом месту рада,
накнађују се трошкови за одвојени живот од породице
најдуже годину дана од дана трајног премештаја.
Запослени нема право на накнаду трошкова за
одвојени живот од породице:
1. ако је на свој захтев премештен у друго место рада;
2. ако је премештен на основу интерног или јавног
конкурса или ако му је место рада било познато у време
кад је засновао радни однос.
Члан 97.
Запосленом се исплаћује месечна накнада
трошкова за одвојени живот од породице која износи
75% просечне зараде по запосленом у Републици
Србији, према последњем коначном објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике на
дан исплате.
XIV НОВЧАНА И ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 98.
Запослени који одлази у пензију има право на
исплату отпремнине у висини од 125% од плате коју
би остварио за месец који претходи месецу у коме се
исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа
од четири просечнезараде у Републици Србији према
последњем коначном објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике на дан исплате.
Члан 99.
Запослени за кога се утврди да је нераспоређен,
има право на отпремнину за сваку навршену годину
рада у радном односу у Општинској управи у висини 1/3
његове просечне плате која му је исплаћена за последња
три месеца која претходе месецу у коме је донето
решење којим је утврђено да је нераспоређен, а која не

може бити нижа од 50% просечне зараде у Републици
Србији према последњем коначном објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике на
дан исплате, ако је то за запосленог повољније.
Општинска управа је дужна да отпремнину из
става 1. овог члана, исплати Запосленом пре престанка
радног односа.
Члан 100.
Запослени има право на накнаду трошкова
погребних услуга у случају смрти брачног друга и деце,
а у случају смрти запосленог право на накнаду трошкова
погребних услуга имају брачни друг и деца или лице
које је сносило трошкове погребних услугаза запосленог
који нема брачног друга или децу.
Под трошковима погребних услуга у смислу
става 1. овог члана,подразумевају се и стварни трошкови
превоза умрлог, до места сахране на територији
Републике Србије.
Исплата из става 1. овог члана,врши се у висини
приложених рачуна.
Члан 101.
Општинска управа је дужна, да деци Запосленог
узраста до 15 година живота, обезбеди поклон за Нову
годину- новчану честитку у вредности до неопорезивог
износа који је предвиђен законом којим се уређује порез
на доходак грађана.
Одлуку о исплати,начину и висини исплате
новчане честитке из става 1. овог члана, доноси начелник
Општинске управе.
Члан 102.
Запосленима у Општинској управи може
се обезбедити, новчана честиткау вредности до
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се
уређује порез на доходак грађана и то:
1. запосленим женама за Дан жена -8 март;
2. запосленима поводом божићних и ускршњих
празника.
Одлуку о исплати,начину и висини исплате
новчане честитке из става 1. овог члана, доноси начелник
Општинске управе.
Члан 103.
Запослени има право на годишњу награду.
Годишња награда из става1. овог члана,
додељује се Запосленом који се нарочито истакао у
обављању послова свог радног места, или који је на
други начин дао изузетан допринос у обављању послова
из надлежности Општинске управе.
О висини и начину исплате годишње награде
запосленог, одлучује начелник Општинске управе у
складу са расположивим средствима у буџету Општине.
XV ЈУБИЛАРНА НАГРАДА
Члан 104.
Запослени има право на јубиларну новчану
награду, у висини просечне зараде у Републици Србији
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према последњем коначном објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике, с
тим што се висина новчане награде увећава при сваком
наредном остваривању тог права, тако да се исплаћује:
1. за 10 година рада у радном односу – у висини 1
просечне зараде;
2. за 20 година рада у радном односу - у висини 1,5
просечне зараде;
3. за 30 година рада у радном односу - у висини 2
просечне зараде;
4. за 35 година рада у радном односу у висини 2,5
просечне зараде;
5. за 40 година рада у радном односу - у висини 3
просечне зараде;
Јубиларном годином рада, сматра се година
у којој Запослени навршава 10, 20, 30, 35 и 40, година
рада проведених у радном односу у органима општине
Инђија, без обзира на то у ком органу је Запослени
остваривао права из радног односа.
Изузетно,ако Запосленом престаје радни однос
у Општинској управи, а остварио је право на јубиларну
награду, награда ће му се исплатити и након престанка
радног односа а у случају смрти Запосленог, јубиларна
награда се исплаћује наследнику.
XVI СОЛИДАРНА ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА
Члан 105.
Запослени има право на солидарну помоћ у
току године, у случају:
1. дуже или теже болести (канцер, леукемија, мултиплекс
склероза, хочкин, алцхајмерова болест, дијабетис,
душевна обољења, парализе, мождани удар, инфаркт)
операције виталних органа (срце, мозак, плућа,
јетра, панкреас, бубрези, очи, уши) запосленог или
брачног односно ванбрачног друга, детета, усвојеника
запосленог у висини од три просечне нето зараде по
запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике на дан исплате;
2. дуже или теже болести (канцер, леукемија, мултиплекс
склероза, хочкин, алцхајмерова болест, дијабетис,
душевна обољења, парализе, мождани удар, инфаркт,)
операције виталних органа (срце, мозак, плућа, јетра,
панкреас, бубрези, очи, уши), рођеног брата или сестре,
брата и сестре по оцу и мајци, родитеља, усвојиоца и
старатеља, запосленог у висини три просечне нето зараде
по запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике на дан исплате;
Ради остваривања права из тачке 1. и 2. овог
става Запослени је дужан да достави одговарајућу
медицинску документацију, и то:
- отпусну листу, не старију од шест месеци;
- извештај конзилијума за канцер и хочкин, не старији
од шест месеци;
- доказ о болничком лечењу за душевне болести;
- доказ о успостављању дијагнозе од лекара специјалисте
или конзилијума;
3. за трошкове дијагностике тежих болести за запосленог

или брачног односно ванбрачног друга, детета, рођеног
брата или сестре, брата и сестре по оцу и мајци,
родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља, (преглед
на магнетној резонанци, скенеру и слично, лекарски
прегледе), у висини стварних трошкова, а највише у
висини неопорезивог износа сагласно са Законом о
порезу на доходак грађана;
4. набавке медицинско-техничких помагала за
запосленог или брачног односно ванбрачног друга,
детета, рођеног брата или сестре, брата и сестре по оцу
и мајци, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља,
према препоруци - извештају надлежне здравствене
установе, по приложениј фактури, а највише у висини
две   просечне нето зараде по запосленом у Републици
Србији, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике
на дан исплате. Под помагалима се не сматрају зубне
протезе, наочари и сочива;
5. здравствене рехабилитације запосленог у стационарним
здравственим
установама
специјализованим
за
рехабилитацију у висини стварних трошкова, по
приложеној фактури, а највише у висини једне просечне
нето зараде по запосленом у Републици Србији, према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике на дан исплате;
6. за набавку лекова за теже болести за запосленог или
брачног односно ванбрачног друга, детета, рођеног брата
или сестре, брата и сестре по оцу и мајци, родитеља,
усвојиоца, усвојеника и старатеља, запосленог, у висини
стварних трошкова по приложеним рачунима, а највише
до висине неопорезивог износа који је предвиђен
законом којим се уређује порез на доходак грађана.
Запосленом у току године припада право на
солидарну помоћ за случајеве из става 1. тачка 1. до
6. највише   до висине три просечне нето зараде по
запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку репубчичког органа надлежног за
послове статистике на дан исплате.
7. настанка теже инвалидности запосленог, односно
телесног оштећења коју је утврдио надлежни орган
висина солидарне помоћи утврђује се у износу од три
просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији
према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике, а исплаћује се
у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине.
Право на солидарну помоћ у смислу става 1. тачке 3., 4.
и 5. овог члана утврђује се у случају када се средства за
дијагностику, лечење, набавку медицинско-техничких
помагала или здравствену рехабилитацију не обезбеђују
на терет обавезног здравственог осигурања, односно
када на терет обавезног здравственог осигурања није
могуће реализовати дијагностику, лечење, набавку
медицинско-техничких помагала или здравствену
рехабилитацију у прописаном року.
Запослени подноси захтев за остваривање
права на солидарну помоћ из става 1. овог члана,
начелнику Општинске управе, који решењем одлучује о
остваривању права на солидарну помоћ без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Број 10, страна број  496                               Службени лист општине Инђија                               Среда 5. април 2017.
Члан 106.
Запослени има право на солидарну помоћ у
случају смрти брачног и ванбрачног друга, детета,
рођеног брата и сестре, брата и сестре по оцу и мајци,
родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља, у висини
неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се
уређује порез на доходак грађана.
Помоћ утврђена у ставу 1. овог члана, признаје
се на основу писаног захтева и уредне документације.
У случају смрти Запосленог, породица
Запосленог (брачни односно ванбрачни друг, ако њега
нема - дете, ако њега нема - рођени брат или сестра,
ако њих нема - брат или сестра по оцу или мајци, ако
њих нема - родитељ, ако њега нема - усвојилац, ако њега
нема - усвојеник, ако њега нема - старатељ) има право
на помоћ, у висини три просечне зараде по запосленом
у привреди Републике Србије, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике на дан исплате.
Право на помоћ у смислу става 3. овог члана,
остварује се на основу писаног захтева и доказа којима
се потврђује основаност захтева (извод из матичне књиге
умрлих за запосленог, извод из матичне књиге рођених
или венчаних за подносиоца захтева и остали докази).
У случају смрти Запосленог, свако његово
малолетно дете има право на помоћ за случај смрти
запосленог родитеља, у висини три просечне нето
зараде по запосленом у привреди Републике Србије
према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике.
У случају смрти запосленог, свако његово дете
има право на месечно стипендирање током редовног
школовања (у даљем тексту: стипендија).
Право на стипендију остварује се од момента
подношења захтева.
Висина стипендије се утврђује:
1. за дете запосленог који изгуби живот у току обављања
послова радног места на које је распоређен у висини
100% просечне нето зараде по запосленом у Републици
Србији, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике.
2. за дете запосленог који изгуби живот у току трајања
радног односа:
- за време трајања основног образовања у висини
20% просечне нето зараде по запосленом у привреди
Републике Србије према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике,
- за време трајања средњег образовања у висини
40% просечне нето зараде по запосленом у привреди
Републике Србије према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике,
- за време трајања високог образовања у висини 60%
просечне нето зараде по запосленом у привреди
Републике Србије према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике.
Међусобни однос даваоца и корисника
стипендије регулисаће се за сваку школску годину
посебним уговором, који потписују начелник Општинске
управе и корисник стипендије, односно законски
заступник корисника.

Начелник Општинске управеодлучује о
остваривању права на помоћ, на основу писаног захтева
и документације којима се доказује основаност захтева.
Члан 107.
Запослени има право на солидарну помоћ за
случај рођења детета, у висини просечне нето зараде
у Републици Србији према последњем објављеном
податку органа надлежног за послове статистике.
Члан 108.
У току године, Запослени има право на помоћ
због уништења или оштећења имовине, елементарних
и других ванредних догађаја и других непогода (пожар,
поплава, олуја, клизање земљиштаи сличне природне
непогоде), до висине неопорезивог износа који је
предвиђен законом којим се уређује порез на доходак
грађана.
XVII

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 109.
Запослени је одговоран за штету коју на раду
или у вези с радом, проузрокује намерно или крајњом
непажњом, у складу са законом.
Ако штету проузрокује више запослених, сваки
запослени одговоран је за део штете коју је проузроковао.
Ако се за Запосленог из става 2. овог члана, не
може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра
се да су сви запослени подједнако одговорни и штету
надокнађују у једнаким деловима.
Ако је више Запослених проузроковало штету
кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају
солидарно.
Постојање штете, њену висину, околности под
којима је настала и ко је штету проузроковао, утврђује
начелник Општинске управе или лице које он за то у
писаној форми овласти.
О утврђивању постојања штете обавештава се
Синдикат.
Члан 110.
Запослени се ослобађа од одговорности,
за штету коју је проузроковао извршењем налога
предпостављеног, ако му је писменим путем саопштио
да извршење налога може да проузрокује штету.
Члан 111.
За штету коју Запослени на раду или у вези
с радом, проузрокује трећем лицу незаконитим или
неправилним радом одговара Општинска управа.
Уколико Опптинска управа, оштећеном
надокнади штету коју је Запослени проузроковао
намерно или из крајње непажње, има право да од
Запосленог захтева накнаду плаћеног износу у року од
шест месеци од дана исплаћене накнаде штете.
Оштећено лице има право да непосредно од
Запосленог захтева накнаду штете, уколико је запослени
штету проузроковао намерно.
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Члан 112.
Општинска управа одговара за штету
проузроковану Запосленом на раду или у вези с радом,
према општим правилима облигационог права.
Члан 113.
Начелник Општинске управе и Запослени могу
да закључе писани споразум којим одређују висину и
начин накнаде штете, а који има снагу извршне исправе.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 114.
Овај Правилник се примењује и на функционере
(изабрана, именована, односно постављена лице), који
на основу закона заснивају радни однос ради вршења
дужности у органима општине Инђија.
О правима и дужностима функционера
који заснивају радни однос ради вршења дужности
у органима општине Инђија одлучује Комисија за
кадровска и административна питања.
Члан 115.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о радним односима,број 110-1/2009IV од 14.05.2009.године и 110-4/2015-IV од 02.03.2015.
године, који је донео начелник Општинске управе
општине Инђија и Правилник о звањима, занимањима
и платама запослених у општинској управи број 02089/2009-IV од 14.10.2009. године, број 020-89-1/2009-IV
од 14.12.2009. године, број 020-46/2012-IV од 27.11.2012.
године, број 020-2/2014-IV од 12.02.2014. године, број
020-3/2014-IV од 21.02.2014. године, број 020-4/2014-IV
од 28.02.2014. године, број 020-18/2014-IV од 28.11.2014.
године, број 020-3/2015-IV од 05.03.2015. године, који
је донео начелник Општинске управе општине Инђија,
осим члана 33. и 36. Правилника који се примењују до
доношења прописа којим се уређују плате запослених.
Члан 116.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-63/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

430
На основу члана 18. и 37. Статута општине
Инђија-пречишћен текст („Службени лист општине
Инђија бр. 9/2013),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 5. априла 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА
РАДНУ 2016/2017 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Годишњег плана рада за радну 2016/2017. годину
Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, број: 0686-6/2017-01, коју је донео Управни одбор Предшколске
Установе „Бошко Буха“ Инђија на седници одржаној 17.
фебруара 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 60-3/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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431
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16-др. закон и 108/16) и члана 37. став 1. тачка 20.
Статута општине Инђија („Службени лист општина
Срема“ број 9/13-пречишћен текст),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 5. априла 2017. године, донела је

432
На основу члана 37. став 1. тачка 37.  Статута
општине Инђија – пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“ број: 9/13), члана 15.  Одлуке о месним
заједницама („Службени лист општина Срема“ број:
36/08 и „Службени лист општине Инђија“ бр.12/12),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 5. априла 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАРОДНОЈ
БИБЛИОТЕЦИ
„ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора
Народне библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија
број 31 од 15. марта 2017. године којом се покреће
поступак за споразумни раскид уговора о давању на
коришћење закљученог између Народне библиотеке
„Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији, с једне стране и
Факултета техничких наука у Новом Саду, с друге
стране, дана 21. јуна 2011. године број 151, којим
је Факултету техничких наука у Новом Саду дат на
коришћење пословни простор саграђен на парцели број
2063 к.о. Инђија, укупне површине 998,87м2, који се
састоји од пословног улазног хола у приземљу објекта
Пословна кула површине 182,22м2 и први спрат објекта
Пословна кула ког чини пословни простор површине
816,65м2 на период од 20 година почев од 01.09.2011.
године до 01.09.2031. године, без накнаде и без права
укњижбе у јавним књигама у којима се уписују права на
некретнинама.
II
Даје се сагласност на Споразум о раскиду
уговора закључен између Народне библиотека „Др
Ђорђе Натошевић“ Инђија и Факултета техничких наука
Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, код Народне
библиотеке заведен под бројем 34 дана 16. марта 2017.
године а код Факултета техничких наука заведен под
бројем 01-880/3 дана 21. марта 2017. године којим се
раскида уговор о давању на коришћење ближе описан у
првој тачки овог закључка.
III
Овај закључак објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 361-16/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------

I
Разрешава се Комисија за спровођење избора за
савете месних заједница на подручју општине Инђија у
следећем саставу:
1. Стела Милаковић –  председник,
2. Драгана Степановић –  члан,
3. Душанка Јанковић – члан,
4. Славица Ђукановић – Марјановић –  члан и
5. Милорад Божић – члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-64/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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На основу члана 37. став 1. тачка 37. Статута
општине Инђија-пречишћен текст („Службени лист
општине Инђија“, број: 09/13 ) и члана 15. Одлуке о
месним заједницама („Службени лист општина Срема“,
број: 36/08 и „Службени лист општине Инђија“, број
12/12),
Скупштина општине Инђија на седници
одржаној 5. априла 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
I
У састав Комисије за спровођење избора за
Савете месних заједница на подручју општине Инђија,
на мандатни период од четири године, именују се:
1. Сандра Николић – за председника,
2. Драгана Степановић – за члана,
3. Славица Ђукановић – Марјановић – за члана,
4. Александар Банић - за члана и
5. Срђан Лемаић - за члана.
II
Задатак Комисије је да пропише обрасце
потребне за спровођење изборних радњи, донесе
Правила поступања и Упутство о спровођењу избора
за чланове Савета месних заједница, одреди места
за гласање и на предлог Комисије за кадровска и
административна питања, именује чланове Одбора за
спровођење гласања у месним заједницама.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
општине Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број: 02-65/2017-I
Дана: 5. априла 2017. године
Инђија
Председник,
Милан Предојевић, с.р.
-------------------------
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